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Nr.3739/05.04.2012

Expunere de motive
privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la amplasarea unui monument pe

domeniul public al orașului Nădlac

Primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac,
Având în vedere :
- Adresa Bisericii Evanghelice Lutherane din Nădlac nr.26/05.04.2012,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.3722/05.04.2012
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art.36 (2), lit. ”c”, (5), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/28.02.2012 privind aprobarea
introducerii în circuitul funciar  a terenului intravilan în suprafață de 1095 mp

PROPUN:

Supunerea spre aprobarea consiliului local Nădlac a acordului în vederea
amplasării unui monument pe domeniul public al orașului Nădlac.

Biserica Evanghelică Lutherană din Nădlac are intenția de a amplasa, cu ocazia
sărbătoririi a 200 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii, în fața acesteia, a
unui monument, lucrare care va fi efectuată de către d-l Kocsis Rudolf. Terenul pe care
se dorește a se amplasa acest monument este proprietatea publică a Orașului Nădlac,
parcela fiind introdusă în circuitul funciar prin hotărârea nr.27 adoptată de consiliul local
în cadrul ședinței din data de 28.02.2012, fiind vorba despre o parcelă în suprafață de
1095 mp, nr. top.826/3, parcela având destinația de zonă verde.

Acest monument urmează a fi amplasat în baza unei documentații, conform
prevederilor legale în vigoare, fiind necesar de asemenea pentru autorizația de
construire, existența acordului proprietarului terenului, în speță orașul Nădlac, astfel că
în vederea semnării tuturor documentelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de
construire, în condiţiile prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările
ulterioare, se propune împuternicirea primarului oraşului Nădlac.

Primar,
Vasile Ciceac


