
  

  
      

  

HOTĂRÂREA Nr. 154    

din  26.10.2021 
privind  stabilirea destinației terenului situat în intravilanul orașului Nădlac, 

pentru amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea unui teren 

multifuncțional 
 

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

26.10.2021 
    Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr.               

6546/15.10.2021 

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
orașului Nădlac nr.6547/15.10.2021 

- Adresa nr. 1052/26.04.2021 a Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din 

Romania, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 3022/27.04.2021, privind 
amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea  unui teren multifuncțional 

- prevederile art. 129 (1)(2) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
- Extras CF nr.302180 Nădlac 

- Extras CF nr.302181 Nădlac 

- Extras CF nr.302182 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 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activități social cultural, culte, învățământ, sănătate 

și familie, muncă și protecție social, protecție copii, tineret și sport 

     În temeiul art. 139 (2), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, actualizată 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art.1. Se stabilește destinația terenului situat în intravilanul orașului Nădlac, 
evidențiat în C.F nr.302180 Nădlac- nr. cad.302180  ( 1021 mp ), C.F nr.302181 Nădlac- 

nr. cad.302181 ( 2107 mp ) și C.F nr.302182 Nădlac- nr. cad.302182 ( 1086 mp ), pentru 

amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea unui teren multifuncțional. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac prin  

Compartimentul administrarea patrimoniului local și se comunică către: 

- Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din Romania din orașul Nădlac 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-  
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  

 

       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   
ALEXANDRINA-NICOLETA HUSZARIK                                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                         ALEXANDRU GROS 

 
4 ex  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/

	ORAŞ NĂDLAC

