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HOTĂRÂREA Nr. 74
din 28.04.2009
privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173 din 28.10.2008
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.04.2009,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6777/2009;
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6766/2009;
- cererea d-nei Ardelean Elena, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub
nr. 6765/22.04.2009;
- contractul sub semnătură privată din data de 19.02.1979;
- contractul de donaţie cu sarcini, încheiere autentificare nr.705 din
01.04.2009;
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.173/28.10.2008 privind aprobarea
vânzării terenului în suprafaţă de 927 mp, parcela cu nr. cad. 1085,
evidenţiată în CF nr. 10474 Nădlac, teren situat pe str. Viile Vechi nr. 67,
d-lui Papp Emeric, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 67
- Hotărârea Consiliului Local nr.67/03.05.2007 privind aprobarea preţului şi
a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii
Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor fizice
titulare a dreptului de preempţiune, conform legii;
- Hotărârea Consiliului Local nr.147/19.09.2007 privind modificarea
regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii Nădlac,
aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare a
dreptului de preempţiune, conform legii;
- prevederile art.36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art.123 (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- 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 art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.173
din 28.10.2008, astfel:
„Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 927 mp, parcela nr. cad.
1085, evidenţiată în CF nr.10474 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr.67, în cota de
½ d-lui Papp Emeric, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.67, judeţul Arad,
legitimat cu BI seria A.F. nr. 015867, CNP 1250822024489 şi în cota de ½ d-nei Ardelean
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Elena, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.22, judeţul Arad, legitimată cu C.I.
seria AR nr. 024689, CNP 2560516024488”.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.173/28.10.2008
rămân nemodificate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- d-lui Papp Emeric, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.67,
judeţul Arad,
- d-nei Ardelean Elena, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.22,
judeţul 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 ANDREI

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Alexandru Gros
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