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HOTĂRÂREA Nr. 63
din 10.04.2009
privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la transmiterea unui imobil
din domeniul public al Oraşului Nădlac în domeniul public al Statului

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 10.04.2009,
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5435/2009
 Referatul
compartimentului
urbanism
din
cadrul
primăriei
nr.5424/2009
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/29.03.2007 privind
modificarea destinaţiei clădirii situate în Oraşul Nădlac, str. Victoriei,
nr.4547, înscrisă în CF nr.9320, nr.top. 847/1, 848/4/1, 848/3/2
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.64/15.04.2008 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate privind amenajarea Centrului Administrativ al
Primăriei Oraşului Nădlac, cuprinzând: piese scrise şi piese desenate
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.90/29.05.2008 privind acordul
referitor la transmiterea unui imobil din domeniul public al Oraşului
Nădlac în domeniul public al Statului
 Prevederile art.9(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare
 Extras CF nr.9320 Nădlac
 Prevederile art.36(2), lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare,
agricultură, juridică şi disciplină
 Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac referitor la transmiterea din
domeniul public al Oraşului Nădlac în domeniul public al Statului Român, a cotei de 28
% din imobilele ( construcţiile şi teren ), situate în oraşul Nădlac, str. Victoriei, nr.45
47, înscrise în CF nr.9320, pe parcelele cu nr. top.847/1, 848/4/1, 848/3/2. Cota de
28 % din suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor este de 451,38 mp, iar cota
de teren aferentă construcţiilor este de 352,8 mp.
Art.2. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac referitor la transmiterea cotei
de 28 % din imobilele menţionate la art.1 în administrarea Ministerului Finanţelor
Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad.
Art.3. Prezenta Hotărâre se va transmite Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Arad în vederea demarării procedurii de solicitare şi emitere a cererii de către
Guvernul României către Oraşul Nădlac în vederea transmiterii în domeniul public al
Statului a imobilelor evidenţiate în cuprinsul art.1.
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Art.4. Prezenta hotărâre revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.90/29.05.2008.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
 Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad
 Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii
Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
Preşedinte de şedinţă
Kovacs Ştefan
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Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Alexandru Gros
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