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A/4
HOTĂRÂREA NR. 122
din 18.10.2005
privind aprobarea trecerii imobilelor evidenţiate în C.F. nr.144, nr. top. 545 din
domeniul public al oraşului Nădlac în cel privat al acestuia
Consiliul local Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
18.10.2005
Având în vedere :
- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.8668/2005
- referatul secretarului oraşului Nădlac, nr.8578/14.10.2005, prin care
pentru soluţionarea unei notificări depuse în baza Legii nr.10/2001
propune trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al oraşului
Nădlac în domeniul privat al acestuia
- 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
- Extras CF nr.144 Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local nr.113/2001 privind aprobarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac
- H.G. nr.976/2002, anexa nr.7- privind atestarea domeniului public al
judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor
din judeţul Arad
- prevederile art.10,11 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare
- prevederile art.38 (2), lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
- votul a 11 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind
prezenţi la şedinţa Consiliului local din data de 18.10.2005 un număr de
11 consilieri.
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă trecerea imobilelor evidenţiate în C.F. nr.144 Nădlac,
nr.top.545 din domeniul public al oraşului Nădlac în cel privat al acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei prefectului – judeţul Arad, Serviciului juridic şi contencios
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