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HOTĂRÂREA Nr. 135 

din 31.05.2011 
privind mandatarea primarului  orașului Nădlac în vederea îndeplinirii procedurii de 
îndreptare a unor erori asupra situației juridice a spațiilor/apartamentelor situate la 

parterul Blocului D1, aferente imobilului situat în orașul Nădlac, str.G.Coșbuc     
 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2011, 
 Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.6804/2011 
 referatul secretarului orașului Nădlac nr.5627/19.04.2011 
 art.62, art. 64 din Legea nr.215/2001 , republicată , cu modificările 

și completările ulterioare 
 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 mandatează  primarul orașului Nădlac – Ciceac Vasile  în vederea 
îndeplinirii tuturor formalităților necesare îndreptării unor erori asupra situației 
juridice/faptice a spațiilor/apartamentelor situate la parterul Blocului D1, aferente 
imobilului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc .   

Art.2. În vederea îndeplinirii mandatului menționat la art.1, d-l Ciceac Vasile-
primarul orașului Nădlac este împuternicit în vederea semnării tuturor actelor 
administrative și notariale în numele Consiliului Local Nădlac sau a Orașului Nădlac, 
după caz, în vederea îndreptării erorii materiale înscrise în contractul de vânzare-
cumpărare, inch.aut. nr.235/01.03.2005, în sensul că obiectul contractului îl constituie 
imobilul înscris în CF nr.4001, parcela  nr.top 849/2/3/XIV . 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Biroului Notarului Public – Scîntee Ramona Adriana 
- Biroului Notarului Public – Dicu Sterică 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
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