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EXPUNERE DE MOTIVE: 
 
 
 Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, 
 Având în vedere: 

- 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 
- necesitatea rezolvării situaţiei juridice a imobilului sediului Centrului de Zi 

de îngrijire a copiilor din Oraşul Nădlac şi a pieţei, precum şi identificarea 
distinctă a fiecărei parcele în parte 

 
PROPUN: 

 
 Supunerea spre aprobare a parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac, 
evidenţiat în CF nr.300570 Nădlac, parcela nr. top.862/2/2, în suprafaţă de 5158 
mp, conform planurilor de amplasament şi delimitare, care fac parte integrantă din 
proiectul de hotărâre, astfel:  

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 

De asemenea, se propune trecerea în proprietatea publică a oraşului Nădlac 
a parcelei nr. cad.302898, în suprafaţă de 4293 mp, evidenţiată în CF nr.302898 
Nădlac, cu notarea destinaţiei de „piaţă”, precum şi trecerea în proprietatea 
publică a oraşului Nădlac a parcelei nr. cad.302899, în suprafaţă de 865 mp, 
evidenţiată în CF nr.302899 Nădlac. 

Ulterior întabulării în Cartea Funciară a celor mai sus menţionate, se va proceda 
la notarea clădirii Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac, precum şi notarea 
destinaţiei acestei clădiri administrative în CF nr.302899 Nădlac. 

http://primaria-nadlac.ro/
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Această lucrare este deosebit de importantă, deoarece presupune identificarea 
distinctă, atât a imobilului pieţei, precum şi a Centrului de zi, precum şi intrarea în 
legalitate a celor două imobile. 

Parcelele mai sus menţionate vor fi trecute în inventarul domeniului public al 
Oraşului Nădlac, astfel fiind modificată hotărârea consiliului local prin care s-a 
aprobat inventarul domeniului public, modificare care se va comunica şi Consiliului 
Judeţean Arad în vederea modificării inventarului Oraşului Nădlac. 
  
 
 

Primar, 
VASILE CICEAC 
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