
  
 
                                                          
 
     

HOTĂRÂREA Nr.97 
din 27.07.2021 

privind  reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr.312997 Nădlac și 

CF nr.313034 Nădlac   

 
 

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

27.07.2021 
 Având în vedere: 

 inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.4625/14.07.2021 

 referatul secretarului general UAT Nădlac- Gros Alexandru nr.4624/14.07.2021 

 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.112/12.09.2017 privind aprobarea trecerii 
în proprietatea publică a orașului Nădlac a imobilului (teren) evidențiat în CF nr. 
301739 Nădlac 

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

 prevederile ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, actualizată 

 prevederile art.6(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
actualizată 

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

 Extras CF nr.312997 Nădlac, înscriere provizorie  – Oraș Nădlac, proprietate 
privată 

 Extras CF nr.313034 Nădlac, înscriere provizorie  – Oraș Nădlac, proprietate 
privată 

 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 prevederilor art.139(1), (3), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, actualizată actualizată, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. În aplicarea art.6(1) din Legea nr.213/1998- actualizată,  se justifică  
înscrierea provizorie ( înch.OCPI Arad nr.16.643/12.02.2020 ) și se solicită 

intabularea  imobilului înscris în CF nr.312997 Nădlac  în favoarea orașului 

Nădlac -drept de proprietate publică.   

Art.2. În aplicarea art.6(1) din Legea nr.213/1998- actualizată,  se justifică  
înscrierea provizorie ( înch.OCPI Arad nr.16.680/12.02.2020 ) și se solicită 

intabularea  imobilului înscris în CF nr.313034 Nădlac  în favoarea orașului 

Nădlac - drept de proprietate publică, destinație drum de exploatare.   
Art.3.  Se aprobă modificarea/rectificarea limitelor imobilelor cu nr.cadastral  
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312997 și 313034 , conform planului de amlasament și delimitare, anexa la prezenta 
hotărâre, anexa care va face parte din documentația cadastrală ce va fi depusă la 

OCPI Arad. 

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 
 compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

 arhitect-șef 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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