
  
 
         
                              

HOTĂRÂREA Nr.16 

din 26.01.2021 

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 

307277 Nădlac 
 

 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 
26.01.2021 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 117/04.01.2021 

 - referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 116/04.01.2021 

- referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, 
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad nr.137514/29.12.2020, 
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.12/04.01.2021 

 - prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată 

 - prevederile art.23, lit.e din anexa la Ordinul nr.700 din 9 iulie 2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară 

         - prevederile art. 693-702, art. 755-772, art. 617 din Noul Cod Civil, actualizat 

- prevederile art.129(2), lit.c, (6), lit.a și c din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată 

- extrasul CF nr.307277 Nadlac 

- extrasul CF nr.308676 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 culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport  

În temeiul prevederilor art.139(3), lit.e, g din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în orașul Nădlac, strada 1 

Decembrie, nr.27, evidențiat în CF nr.307277 Nădlac, parcela nr.cadastral 307277, 
suprafață de  387 mp, în scopul delimitării a 2 parcele. 

Art.2. După dezmembrare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafețele 

aferente, conform schițelor de parcelare, amplasament și delimitare, anexele nr. 1-3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 
1. LOT 1, nr. cad. 317051, în suprafață de 89 mp, categoria de folosință A, 

teren intravilan, proprietar Orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 27 

2. LOT 2, nr. cad. 317052, în suprafață de 298 mp, categoria de folosință A, 

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/


teren intravilan, proprietar Orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 27 
Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.307277 Nădlac, parcela cu nr. cadastral 

307277 nu a făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii. 

   Art.4. Se aprobă constituirea, cu titlu gratuit, în favoarea C.F. 317052 Nădlac, 

parcela nr. cadastral 317052, în suprafață de 298 mp, a unui drept de superficie asupra 
terenului situat în intravilanul oraşului Nădlac, strada 1 Decembrie, nr. 27, județul Arad, 

în suprafață de 89 mp, parcela nr. cadastral 317051, evidenţiată în C.F. nr. 317051  

Nădlac, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în vederea amenajării de branșamente la 
utilități a parcelei CF 317052 Nadlac, parcela nr. cadastral 317052. 

         Art.5.(1) Dreptul de superficie menționat la art.4 se constituie pe o durată de 99 

de ani. 
         (2)În conformitate cu prevederile art.694 din Noul Cod Civil, la expirarea 

termenului menționat la alin. (1), dreptul de superficie poate fi reînnoit. 

         (3)Dreptul de superficie poate fi înstrăinat, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 
 Art.6. Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și 

autovehicule asupra imobilului-teren cu nr. cadastral 317051, evidenţiat în C.F. nr. 

317051  Nădlac și nr. cadastral 308676, evidenţiat în C.F. nr.308676  Nădlac, în 
suprafață de 180 mp și pe lățime de 5,16 m, ca fond aservit, în favoarea imobilului situat 

în orașul Nădlac, înscris în CF 317052 Nadlac, parcele cu nr. cadastral 317052 cu o 

suprafață de 298 mp, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.7. Dreptul de servitute de trecere menționat la art. 6 se constituie pe o durată 

de 99 de ani. 

Art.8. Trecerea se va face pe calea cea mai scurtă la strada 1 Decembrie și prin 

locul care va pricinui proprietarului fondului aservit, cea mai mică pagubă. Proprietarul 
fondului dominant se va folosi de dreptul de servitute pentru acces la proprietate și 

aprovizionare, numai cu respectarea prevederilor legale și ale actului de constituire a 

dreptului de servitute. 
Art.9. Stingerea dreptului de servitute se va face în condițiile prevăzute de Codul 

Civil. 

Art.10. Pentru semnarea contractului de constituire a dreptului de superficie 
menționat la art.3 și a dreptului de servitute de trecere menționat la art.6, se 

împuternicesc următoarele persoane: 

                   -    IOAN RADU MĂRGINEAN – primarul oraşului Nădlac 

-  ALEXANDRU GROS – secretarul general al oraşului Nădlac, care pot 
exercita mandatul distinct, independent câte unul. 

Art.10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad, 

în vederea înscrierii în Cartea Funciară a orașului Nădlac 

 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios  
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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