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

- Referatul arhitectului șef din cadrul primăriei  
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.192/19.10.2011 privind rectificarea 

suprafeței parcelei nr. cad.301620, evidenţiată în CF nr.301620 Nădlac 
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- extras CF nr.303667 Nădlac 
- necesitatea rezolvării situaţiei juridice a imobilului din cadrul oraşului 

Nădlac, situat pe str. Dorobanți, FN ( teritoriu ștrand), având în vedere că 
acesta figurează în acte cu o suprafață mai mare, decât cea rezultată din 
măsurători. 

PROPUN: 
 
 Supunerea spre aprobarea Consiliului Local Nădlac a proiectului de hotărâre 
privind rectificarea suprafeței parcelei nr.cad. 303667, evidențiată în CF nr.303667 
Nădlac, din 18065 mp- cât figurează în acte, în 16671 mp- cât rezultă din 
măsurători. 

Deoarece prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.192 din 19.10.2011 s-a 
aprobat rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.301620, evidenţiată în CF nr.301620 
Nădlac- care nu a fost depusă la OCPI Arad, de asemenea având în vedere Hotărârea 
Consiliului Local Nădlac nr.194 din 19.10.2011, prin care acest număr cadastral a 
fost parcelat în două loturi, respectiv: LOT 1, nr. cad.303667, situat în Nădlac, în 
suprafaţă de 16671 mp, categoria de folosinţă curți construcții- intravilan viran, 
proprietar Oraşul Nădlac și LOT 2, nr. cad.303668, situat în Nădlac, în suprafaţă de 
400 mp, categoria de folosință curți construcții- intravilan viran, proprietar Oraşul 
Nădlac, hotărâre care a fost întabulată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Arad, Birou Carte Funciară, în vederea materializării realității, se impune adoptarea 
proiectului de hotărâre care este supus spre aprobare și de asemenea, revocarea 
Hotărârii nr.192 din 19.10.2011, deoarece nu mai are aplicabilitate. 
 
 

Primar, 
VASILE CICEAC 
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