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HOTĂRÂREA Nr.51 

Din 15.03.2011 
privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac 

nr.149/24.11.2010 
 

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

15.03.2011, 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului şi secretarului oraşului Nădlac 
nr.3902/2011 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.75/15.04.2010 privind avizul 
Consiliului Local Nădlac referitor la necesitatea şi oportunitatea unei 
investiţii 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.76/15.04.2010 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru proiectul “MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA 
DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN 
VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ 
NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD” 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.77/15.04.2010 participarea Consiliului 
Local Nădlac în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA DE NOI 
CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN VALORIFICAREA 
RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ NĂDLAC, 
JUDEŢUL ARAD” şi aprobarea cofinanţării acestuia 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/24.11.2010 privind aprobarea 
trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a imobilelor evidenţiate în 
CF nr.301725 Nădlac,  CF nr.301741 Nădlac, CF nr. 301742 Nădlac şi CF 
nr.301739 Nădlac 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, 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.301725 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9043 
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 aprobă revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.149/24.11.2010, prin revenirea la situaţia anterioară,  respectiv trecerea din proprietatea 
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privată a Oraşului Nădlac în proprietatea publică a Oraşului Nădlac a imobilului, construcţie 
şi teren din parcela cu nr. cad.301725, evidenţiată în CF nr.301725 Nădlac ( provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr.9043 Nădlac). 

Art.2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac şi 
se va depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară a oraşului Nădlac. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi 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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