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HOTĂRÂREA Nr. 221
Din 29.11.2011
privind aprobarea dării în administrare a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al
Oraşului Nădlac, către ”TRANSGAZ” S.A.
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinară din data de 29.11.2011,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Nădlac nr.14979/2011
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.14987/2011
- solicitarea SC EON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. – care în baza proiectului de amplasare
a conductelor de gaze la nivel național solicită punerea la dispoziție a unui teren
pentru beneficiarul Transgaz SA în vederea construirii unei stații SRMP
nr.7708/2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.14816/2011
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a, (5), lit.a, (6), lit.a, pct.17 şi lit.6 , art.123 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
- extras CF nr.303654 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 prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă darea în administrare către Compania Națională de Transport Gaze
Naturale ”Transgaz” S.A., a terenului în suprafaţă de 398 mp, respectiv parcela nr. cad.
303654, evidenţiată în CF nr.303654 Nădlac.
Art.2. Administrarea prevăzută la art.1 va opera pe toată durata existenței
construcției, în speță a SRMP-ului.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- EON GAZ Distribuție SA, Centru operațional Arad
- TRANSGAZ S.A.
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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