
  
 
                                                   
           

HOTĂRÂREA Nr.19 
din 26.01.2021 

privind  intabularea imobilului înscris în CF nr.310652 Nădlac  
în favoarea orașului Nădlac - drept de proprietate privată 

 
 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 nr. 334/13.01.2021   

 referatul secretarului general UAT Nădlac- Gros Alexandru ,  nr. 333/13.01.2021 

 extras CF nr.310652 Nădlac , înscriere provizorie – drept proprietate publică – Oraș Nădlac 

 faptul că, edificatele evidențiate în cartea funciară nr.310652  Nădlac sunt proprietatea privată a  
SA Agrovictoria , rol fiscal 0050 

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

 prevederile art. 6 (1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu  modificările 
și  completările  ulterioare  

 prevederile art.29(7) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

 avizul  favorabil al comisiei pentru activităţi  conomic-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.129(2), lit.c, art.139(3),  lit g din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. În aplicarea art.6(1) din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare,  se 
justifică înscrierea provizorie ( înch.OCPI Arad nr.57787/05.06.2019 ) și se solicită intabularea  
imobilului/terenului intravilan trup izolat,  înscris în CF nr.310652 Nădlac  în favoarea orașului 
Nădlac -drept de proprietate privată.  

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică 
către: 
 compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
 serviciul buget din cadrul primăriei 
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad, Biroul de Carte Funciară 

Arad în vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac 
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ– Compartimentul 

Controlul Legalităţii Actelor și Contencios  
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