
  
 
         

 

 

HOTĂRÂREA Nr.135 

din 21.09.2021 

privind  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului 

Nădlac 
 

 

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

21.09.2021 

 Având în vedere: 
         - inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.5973/20.09.2021 

         - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.5972/20.09.2021 

         - 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 

         - Hotărârea Guvernului nr. 581/2011 pentru modificarea și completarea unor 

anexe la Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad 

- prevederile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 

republicată, actualizată 

- prevederile art.129 alin. (2) lit. c, art.286(1), (4), art.287, lit.b din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- 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 art. 139(3)lit.g din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
 

Art.1. Se completează pct.76 și  se detaliază pct.1 din  inventarul 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: 
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Secţiunea I :Bunuri imobile 

 
 

  Nr. 

  crt. 

 

Codul de 
clasificare 

 

Denumirea 
bunului 

 

Elemente de identificare 
Lungime 

Anul dobândirii, sau, 

după caz, dării în 
folosinţă 

 

Valoarea 
de inventar 

lei 

 

Situaţia juridică        actuală 
 

  0   1                 

2 

3              4 5 6 

76. 1.3.7.1 Drumuri 

de 

exploatare 

- De 1878 – 1070 m; 

- De 398 – 2854 m; 

- De 1855 – 549 m; 
- De 1859 – 590 m; 

- De 1861 – 451 m; 

- De 1863 – 447 m; 

- De 1823 – 1020 m; 
- De 1810 – 544 m; 

- De 1769 – 372 m; 

- De 1793 – 3891 m; 
- De 1703 – 1014 m; 

- De 1703/1 – 562 m; 

- De 1703/2 – 901 m; 
- De 1763 – 2471 m; 

- De 2060 – 185 m; 

- De 2062 – 657 m; 

- De 1704 – 338 m; 
- De 1709 – 1057 m; 

- De 1672 – 473 m; 

- De 1783 – 157 m; 
- De 1799- 916 m. 

 

2021 ---- HCL nr.135/21.09.2021 

1. 1.3.7.2  

Străzi 

asfaltate 

 

 

Străzi 

pietruite 

14 km, d.c. 

Str. N. Bălcescu 703 m 
Str. Dr. Martin Luther 2382 m 

DS 1969 Strada Viile Vechi – 

1194 m 

 

53,7 km 

 

1975-2008 
 

2021 

 
 

1984-1999 

---- 

351.904,19 
1.124.844,53 

---- 

 

HCL nr.47/19.03.2008 
HCL nr.54/19.03.2008 

HCL nr.135/21.09.2021 



 
Art.2. Drumurile menţionate în cuprinsul art. 1 nu au făcut obiectul prevederilor 

legilor proprietăţii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către : 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 

Contencios  
 

 
        

    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

              LADISLAU VAȘ                                           SECRETAR GENERAL 
                                                                               ALEXANDRU GROS 
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