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HOTĂRÂREA Nr. 219 
din 29.11.2011  

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.198/19.10.2011 
 
 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.11.2011, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15103/2011 
- referatul secretatului orașului Nădlac nr.15102/2011 
- referatul comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Nădlac 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.198/19.10.2011 privind sistarea Cărții 

Funciare nr.303736 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10695 
Nădlac ), parcela nr.cad.1276 

- 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.303736 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10695 
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 dispune radierea dreptului de proprietate a Orașului Nădlac din Cartea 
Funciară nr.303736 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10695 Nădlac), 
parcela nr. cad.1276, cu suprafața de 2229 mp. 

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, Biroul de Carte Funciară 
Arad în vederea efectuării mențiunilor în Cartea Funciară a oraşului Nădlac. 

Art.3. Prezenta revocă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.198/19.10.2011 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

• Primarului oraşului Nădlac, 
• Cetăţenilor, prin afişare 
• Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
• Compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
• 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      
                    ȘOMRAK DUȘAN       SECRETAR  
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