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HOTĂRÂREA NR. 65
din 07.06.2005
privind stabilirea destinaţiei de utilitate publică a terenului intravilan (fără construcţii), evidenţiat în
C.F. nr.9300 Nădlac

Consiliul local Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 07.06.2005,
Având în vedere :
 raportul primarului oraşului Nădlac nr. 4605/2005 cu privire la posibilitatea
construirii unui campus şcolar în scopul de a se rezolva situaţia localurilor de
şcoală din oraşul Nădlac
 referatul nr.4604/03.06.2005 a secretarului oraşului nădlac cu privire la situaţia
terenurilor concesionate în baza H.C.L. nr.98/26.06.2001
 adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.3226 din 06.05.2005
 adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad, nr.1588713.05.2005
 prevederile art.8 alin 1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia
 Avizul favorabil comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură,
juridică şi de disciplină
 Avizul favorabil comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
 Avizul favorabil comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală
 Votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la
şedinţa consiliului local un număr de 14 consilieri
În temeiul prevederilor 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Terenului, evidenţiat în CF nr.9300 Nădlac (fără topograficele
13691/134/1/1/2/12, 13691/134/1/1/2/13, 13691/134/1/1/2/14, 13691/134/1/1/2/20 şi
13691/134/1/1/2/26 ), i se stabileşte destinaţia de utilitate publică, acesta fiind propus
pentru construirea unui „Campus şcolar“.
Art.2. Se aprobă trecerea terenului menţionat la art.1 din proprietatea privată
a oraşului în proprietatea publică.
Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile art.3 şi 4 din H.C.L. nr.98/26.06.2001.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 Ministerului Educaţiei şi Cercetării
 Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad
 Instituţiei prefectului –judeţul Arad, Serviciul juridic şi contencios
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