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Nr. 7722  din  16.06.2011  
   
C ă t r e ,    

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC  
 

       Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei 
oraşului Nădlac, 
      Având în vedere : 
-  cererea nr. 7550/14.06.2011 a d-lui Saitos Florin domiciliat în Nădlac str. T. 

Vladimirescu nr. 23, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 114623, CNP 
1780215024481, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei 
de 400 mp, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- referatul nr. 7721 din 15.06.2011 al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 
15/2003, numită prin Dispoziţia primarului nr. 505/16.06.2010, prin care se  
propune aprobarea cererii nr. 7550/14.06.2011 d-lui Saitos Florin, privind 
atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate 
personală, a suprafeţei de 400 mp, din terenul situat în oraşul Nădlac, str. 
Crişan  nr. 30, jud. Arad, evidenţiat în C.F. nr. 303039 Nădlac (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), nr. top. 13691/55, în suprafaţă totală 
de 792 mp;  

- prevederile Legii nr. 15/2003 care vine în sprijinul tinerilor cu vârsta    
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, reglementând regimul atribuirii, la cerere, a 
unei suprafeţe de teren cuprinsă între 250 mp şi 400 mp, din terenurile aflate 
în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală; 

  - prevederile art. 1 alin. (1) (2) ale Normelor Metodologice din 29.07.2003 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003; 

  -  Extrasul C.F. nr. 303039  Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF 
nr. 2201), nr. top. 13691/55; 

  - faptul că loturile care se pot atribui în folosinţă gratuită tinerilor, pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003 - 
republicată, aprobate prin HCL nr. 72/27.04.2011, au o suprafaţă mai mare 
decât cea prevăzută a se putea atribui, conform Legii nr. 15/2003; 

  - cap. IV art. 4 „CHIRIA” al contractelor de închiriere nr. 10708/12.10.2010 , 
13856/09.12.2010 şi 6113/05.05.2011, conform căruia preţul, modificat în 
raport de rata inflaţiei, este de 0,11 lei/mp/an, 

 
 

PROPUN: 
 

      Aprobarea închirierii cotei de 392/792 din terenul înscris în C.F. nr. 303039 
Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), nr. top. 13691/55, 
teren situat în oraşul Nădlac, str. Crişan nr. 30, jud. Arad, către d-l Saitos Florin 
domiciliat în Nădlac str. T. Vladimirescu nr. 23, jud. Arad, identificat cu C.I. seria 
AR nr. 114623, CNP 1780215024481, la preţul de 0,11 lei/mp/an. 
 
                                                                           
 

                                                                                         Întocmit,, 
                                                                                                                                        Ilieş Ioana Dorina 


