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HOTĂRÂREA Nr. 31
din 24.02.2009
privind trecerea unor terenuri intravilane în proprietatea oraşului Nădlac

Consiliul
24.02.2009,
Având în




Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de

vedere :
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3295/2009
referatul secretarului oraşului Nădlac nr.3294/2009
prevederile art.42 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
 prevederile art.7 lit.e, art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 prevederile art.36(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
 extras CF nr.5159 Nădlac
 extras CF nr.9320 Nădlac
 extras CF nr.9390 Nădlac
 extras CF nr.2569 Nădlac
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare,
agricultură, juridică şi de disciplină
 avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Trecerea în proprietatea publică a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă
totală de 1260 mp, aferent construcţiei sediului administrativ (proprietatea publică a oraşului)
evidenţiat în CF nr.9320 Nădlac nr.top.847/1, nr.top.848/4/1 şi 848/3/2.
Art.2. Trecerea în proprietatea publică a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă
totală de 265 mp, intravilan situat pe strada Victoriei nr.47 şi evidenţiat în CF nr.2569
Nădlac nr.top. 848/3/1. ( curtea sediului administrativ înscris în CF 9320 Nădlac )
Art.3. Trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă
totală de 357 mp, neafectat de construcţii, evidenţiat în CF nr.5159 Nădlac nr.top.848/4/2 şi
847/2/2.
Art.4. Trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă
totală de 648 mp, aferent construcţiei blocului D3 situat pe strada Victoriei nr.43 şi
evidenţiat în CF nr.9390 Nădlac nr.top. 849/1, nr.top.847/2/1 şi nr.top.848/2/1.
Art.5. Terenurile aferente nr.top. nr.top.847/1, nr.top.848/4/1, 848/4/2 şi 847/2/2 şi
847/2/1 situate în intravilanul localităţii Nădlac, au făcut obiectul cererii depuse în baza Legii
nr.10/2001, cererea fiind soluţioanată prin Dispoziţia 608/2008 şi predată cu notificarea
aferentă Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în vederea acordării
despăgubirilor.
Art.6. Dispune radierea din CF 9320 Nădlac a notării de sub C 12 a dreptului de
uzufruct viager înscris în favoarea lui Drienyovshi Gheorghe şi soţiei acestuia Drienyovschi
Elisabeta, înch.nr.7616/1971, drept stins odată cu emiterea Decretului de expropriere
nr.84/18.03.1988, aceştia neexercitânduţi dreptul conferit de L.10/2001 de aşi fi revendicat
proprietăţile înscrise iniţial în CF. 2569 Nădlac, nr.top.848/3 ulterior parcelat în două parcele
( 848/3/2 – 736 mp şi 848/3/1 – 265 mp )
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Art.7. Dispune radierea din CF 9320 Nădlac a notării de sub C4, contractul de
concesiune încheiat cu Banca Agricolă – Filiala Nădlac S.A. devenind cu data încheierii
potocolului, dintre Consiliul Judeţean Arad şi Primăria oraşului Nădlac privind preluarea
investiţiei în curs situată în oraşul Nădlac str. Victoriei nr.4547, fără aplicabilitate,
caduc.
Art.8. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac şi
se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, în vederea înscrierii în
Cartea Funciară a oraşului Nădlac.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
 Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Preşedinte de şedinţă
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