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HOTĂRÂREA Nr.12
din 19.01.2011
privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile
exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
19.01.2011,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.224/2011
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.262/2011
- prevederile Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor
de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr.302566 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac referitor la acceptarea ofertei şi
condiţiile exproprierii, şi solicitarea consemnării despăgubirilor în cuantum de 18647 lei,
respectiv 14,28 lei/mp pentru imobilul compus din teren în suprafaţă de 1306 mp, fără
construcţii, ce urmează a fi expropriat pentru executarea lucrării situate în intravilanul
oraşului Nădlac, judeţul Arad, potrivit documentaţiei anexate la dosarul propunerii de
expropriere, având numărul cadastral 1403, nr. top. 94.522/16/2, acordat de O.C.P.I.
Arad, evidenţiat în CF nr.302566 Nădlac, conform Hotărârii nr.236/21.06.2010 a
Comisiei pentru aplicarea Legii nr.198/2004.
Art.2. Se mandatează primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac ca în numele şi pe
seama Consiliului Local Nădlac, în vederea reprezentării la organele competente pentru
depunerea dosarului în vederea încasării despăgubirilor acordate în baza Legii 198/2004,
conform prevederilor art.1, de asemenea acesta va procura documentaţia necesară
depunerii dosarului, va completa acest dosar dacă va fi necesar, va reprezenta în faţa
comisiei de expropriere, va accepta oferta de despăgubire făcută de expropriator şi
condiţiile exproprierii, putând negocia suma reprezentând despăgubirile, va încasa suma
de bani, va face orice act sau demers şi va da orice declaraţie necesară în vederea
îndeplinirii mandatului. Mandatarul va reprezenta cu drepturi depline şi va semna toate
actele necesare îndeplinirii mandatului.
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul
Legalităţii Actelor şi Contencios
Preşedinte de şedinţă
Ing.Sorin Ivan Şproch
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Gros Alexandru

19.01.2011

