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HOTĂRÂREA Nr.27
din 28.02.2012

privind aprobarea introducerii în circuitul funciar  a terenului intravilan în suprafață de 1095
mp

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinară din data de 28.02.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Nădlac nr.1985/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.1984/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/31.03.2009 privind însuşirea de către

Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Nădlac- anexa nr.1

- prevederile art.7, lit.e, art.8, art.12, art.21 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

- 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

- 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 introducerea în circuitul funciar a terenului intravilan în suprafață
de 1095 mp, parcela nr. top. 826/3, respectiv introducerea parcelei în domeniul public al
Orașului Nădlac, teren neîmprejmuit cu destinația de zonă verde.

Art.2. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al Oraşului Nădlac, prin includerea în cadrul Secţiunii I - „Bunuri imobile” din anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009, astfel:
Secţiunea I :Bunuri imobile
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Art.3. Prezenta modifică și completează în mod corespunzător anexa nr.1-
„Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac” la
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009.

Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art.1 nu a făcut obiectul prevederilor legilor
proprietăţii.

Art.5. 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 înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Consiliului Județean Arad
- 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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
ȘOMRAK DUȘAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


