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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.89
din  31.07.2012

privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri agricole din Nădlac în vederea
reorganizării Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7169/25.07.2012
- referatul secretarului UAT Nădlac nr.6967/18.07.2012
- prevederile art. 2 din Regulamentului privind procedura de constituire,

atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire
a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor,
aprobat prin H.G. nr.890/2005, cu modificările şi comletările ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico–financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. În vederea reorganizării Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Nădlac, se convoacă adunarea proprietarilor
de terenuri din UAT Nădlac, în data de 10.08.2012, orele 10,00, la sediul primăriei
oraţului Nădlac.

Art.2. În situaţia în care nu se asigură cvorumul necesar ţinerii şedinţei
conform legii, adunarea proprietarilor de terenuri din UAT Nădlac, se va convoca în
data de 17.08.2012, orele 10,00, la sediul primăriei oraşului Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra

terenurilor Nădlac
- Compartimentului agricol din cadrul primăriei
- Cetăţenilor prin afişare, la sediul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Comparimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru
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