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HOTĂRÂREA nr. 237 
din 28.12.2011 

privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului 
Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Nădlac  
 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2011,  
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.16328/2011 
- referatul secretarului Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor Nădlac, nr.16326/2011 
- Situaţia  din care rezultă faptul că în evidenţa comisiei de fond funciar 

există validate pentru despăgubiri un nr. de 217 de dosare însumând o 
suprafaţă de teren de peste 400 ha 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico–financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă disponibilizarea către Comisia locală pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor Nădlac a terenului  în suprafaţă 2422  
mp , nr.cad/top 12308/1/1/2,  înscris în CF 301808 Nădlac ( provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr.9488 Nădlac).  

Art.2. Terenul  disponibilizat  va face obiectul ofertelor de punere în posesie 
a persoanelor îndreptăţite înscrise în anexa nr.39 a lucrării de fond funciar 
întocmite în baza prevederilor Legii nr.1/2000. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică 
- primarului oraşului Nădlac 
- Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Nădlac 
- Compartimentului agricol din cadrul primăriei 
- afişare, la sediul primăriei 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ- Comparimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 
 

Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează pentru legalitate                     
               Șomrak Dușan                           Secretar 
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