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ROMÂNIA 
_____________________________________________________________________ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad 

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
          
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.44 
Din 15.03.2011 

privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF 
nr.300570 Nădlac, parcela nr. top. 826/2/2, în suprafaţă de 5158 mp, precum şi 

modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Nădlac 

 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.03.2011, 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3255/2011 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.3419/2011 
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.3212/2011 
- referatul de admitere ( dezmembrare imobil ) al OCPI Arad 

nr.10909/09.02.2011, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.3220/07.03.2011 

- Contractul de sponsorizare nr. 6935/30.06.2010 încheiat între S.C. MASLENRO 
S.R.L. şi Primăria oraşului Nădlac 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/28.08.2001 privind însuşirea de către 
Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Nădlac 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/31.03.2009 privind însuşirea de către 
Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului 

- prevederile art.3(4), art.7 lit.e, art.8(1), pct.III, 2, 5 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- extras CF nr.300570 Nădlac ( nr. CF vechi 8937 Nădlac ) 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, administraţie publică locală; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină; 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă parcelarea imobilului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF 
nr.300570 Nădlac, parcela nr. top.826/2/2, în suprafaţă de 5158 mp, conform planurilor 
de amplasament şi delimitare, anexele nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre, astfel:  
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1. lot.1, parcela cu nr. cad. 302898, în suprafaţă de 4293 mp- din acte, intravilan 
viran, teren neîmprejmuit 

2. lot.2, parcela cu nr. cad. 302899, în suprafaţă de 865 mp, teren intravilan, teren 
împrejmuit parţial cu gard de fier 

Art.2. Se aprobă notarea destinației de „piaţă” pe parcela nr. cad.302898, în 
suprafaţă de 4293 mp, evidenţiată în CF nr.302898 Nădlac. 

Art.3. Se aprobă radierea destinației de  „piaţă” de pe parcela nr. cad.302899, în 
suprafață de 865 mp, evidențiată în CF nr.302899 Nădlac. 

Art.4. Se aprobă modificarea suprafeţei şi a valorii de inventar a bunului imobil 
„Piaţa agroalimentară” care aparţine domeniului public al oraşului Nădlac, Secţiunea 1 
„Bunuri imobile”, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 
31.03.2009, astfel: 

Secţiunea I : Bunuri imobile 
  Nr. 
  crt. 

 
Codul de 
clasificare 

      
Denumirea 

bunului 

     
Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii
sau, după 
caz, dării 

în 
folosinţă 

 
Valoarea 

de inventar 
lei 

 
Situaţia juridică  actuală 
 

0 1 2 3 4 5 6 
24. 1.5.9. Piaţă 

 
P-ţa Unirii, 

- nr. cad.302898, CF 
nr.302898 Nădlac 
Suprafaţa teren : 

4.293 mp 
- clădire 

- copertine 

1968 5,59 
9.118,92 

H.C.L. 113/ 28.08.2001 
H.C.L. 17/ 22.02.2005 

 

 
Art.5. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al oraşului Nădlac, prin includerea în cadrul Secţiunii I - „Bunuri imobile” anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009, astfel: 
Secţiunea I :Bunuri imobile 

  
Nr. 
  
crt. 

 
Codul de 
clasificare 

      
Denumirea 

bunului 

     
Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, dării 

în 
folosinţă 

 
Valoarea 

de inventar 
lei 

 
Situaţia juridică        

actuală 
 

0 1 2 3 4 5 6 
72. 1.6.2. Teren – Centrul de 

Zi de Îngrijire a 
Copiilor din 

Oraşul Nădlac 

Str. Independenţei nr. 43 
bis 

- nr. cad.302899, CF 
nr.302899 Nădlac 
Suprafaţă teren: 

865 mp 

2011 - H.C.L. 
nr.44/15.03.2011 

 
Art.6. Prezenta modifică în mod corespunzător anexa nr. 1 „Completări la inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac” şi anexa nr. 2 „Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac” la Hotărârea Consiliului Local 
Nădlac nr.53/31.03.2009 şi Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/28.08.2001. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac 
şi se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară 
Arad în vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: 
• primarului oraşului Nădlac 
• compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
• compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
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• Consiliului Judeţean Arad 
• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad 
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Ing.Sorin Ivan Şproch                         Secretar 

Gros Alexandru 
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