CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

H O T Ă R Â R E A nr. 5
din 25.02. 2003

privind parcelarea terenului intravilan înscris CF nr. 9474 -Nădlac, cu nr. topo.
4055/1/1, în suprafaţă totală de 16.728 mp, în vederea notării contractului de
concesionare cu S.C. COMTURIST S.A.
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.02.2003,
Având în vedere:
1. Cererea depusă de S.C. COMTURIST S.A., înregistrată la nr. 8339/13.12.2002;
2. Prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991, modificată şi completată prin Legea
nr. 453/2001;
3. Planul Urbanistic General al oraşului Nădlac, aprobat, din care rezultă că
terenurile în cauză fac parte din intravilanul oraşului Nădlac;
4. Terenurile în cauză nu au fost obiectul aplicării legii 18/1991, republicată;
5. Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
6. Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
7. Votul favorabil a 16 consilieri, din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind
prezenţi la şedinţa Consiliului Local un nr. de 16 consilieri.
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă parcelarea terenului extravilan înscris în CF nr. 9474 - Nădlac,
cu nr. top. 4055/1/1, în suprafaţă totală de 16.728 mp, în scopul delimitării a unei parcele în
suprafaţă de 65 mp. în vederea notării contractului de concesiune cu S.C. Comturist S.A.
Art. 2. După parcelarea topograficului de mai sus vor rezulta următoarele parcele
cu suprafeţele aferente, conform schiţei de parcelare care face parte integrantă din prezenta
hotărâre:
1. nr.top.4055/1/1/1 în suprafaţă de 16.663 mp. arabil, proprietar oraşul
Nădlac,
2. nr.top.4055/1/1/2 în suprafaţă de 65 mp. arabil, proprietar oraşul Nădlac,
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
• Primarului oraşului Nădlac,
• Judecătoriei Arad, Biroul Carte Funciară,
• Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi
contencios administrativ.
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