
  
 
         
Nr.54/25.03.2021                          Proiect  

            Avizat secretar general UAT 

HOTĂRÂREA Nr._____ 

din _______2021 

privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra imobilului situat în orașul 

Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 

___.04.2021 
 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 2211/25.03.2021 

 - referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 2210/25.03.2021 

 - prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
actualizată 

- prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil, actualizat 

 - prevederile art.23, lit.b din anexa la Ordinul nr.700 din 9 iulie 2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară 

- prevederile art.129(2), lit.c, (6), lit.a și c din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

-extrasul C.F. nr. 317051 Nadlac 

-extrasul C.F. nr. 303094 Nadlac 
- Avizul _______al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 

- Avizul _______al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

În temeiul prevederilor art.139(3) lit.g din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

   Art.1. Se aprobă instituirea, cu titlu gratuit, în favoarea doamnei Kelo Maria 

și domnului Kelo Milan Andrei, cu domiciliul în localitatea Nădlac, strada Ion Luca 
Caragiale nr.42, a unui drept de superficie asupra terenului situat în intravilanul 

oraşului Nădlac, strada 1 Decembrie, nr.27, județul Arad, în suprafață de 89 mp, 

parcela nr. cadastral 317051, evidenţiată în C.F. nr. 317051  Nădlac, proprietatea 

privată a oraşului Nădlac, în vederea realizării de branșamente la utilități a parcelei 
CF 303094 Nădlac cu nr. top. 2479/2/3,2479/1/2,2478/2/2 Nădlac.  

         Art.2.(1) Dreptul de superficie menționat la art.1 se constituie pe o durată de 

99 de ani. 
         (2)În conformitate cu prevederile art. 694 din Noul Cod Civil, la expirarea 

termenului menționat la alin. (1), dreptul de superficie poate fi reînnoit. 

         (3)Dreptul de superficie poate fi înstrăinat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 
ORAŞ NĂDLAC 

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 
e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 
Nădlac și se comunică către: 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară 

Arad, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a orașului Nădlac 

 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și 

Contencios  
 
                      Inițiator  

      Primar  UAT Nădlac 

 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

Nr. 2210 din  25.03.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

 
Având în vedere prevederile Planului de Urbanism General al oraşului Nădlac aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 169/30.12.2013, situaţia faptică de pe teren propun 

intabularea unui drept de superficie asupra terenului CF 317051 Nădlac pentru realizare 

branșamente în favoarea doamnei Kelo Maria și domnului Kelo Milan Andrei. Acest drept de 
superficie este necesar conform prevederilor anexei 2 din Legea 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții în scopul branșării la utilități a imobilului CF 303094 Nădlac 

Având în vedere cele menţionate anterior vă propunem spre aprobare documentaţia 
alăturată. 

 

Întocmit  

                                                                                  Dipl.Ing. Istvanovicz Calin 

 



ROMÂNIA 
_____________________________________________________________________ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 
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Nr.2211/25.03.2021 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE: 
 

 

 
 Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac, 

 Având în vedere: 

 - referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 2210/25.03.2021 

 - prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 
actualizată 

- prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil, actualizat 

 - prevederile art.23, lit.b din anexa la Ordinul nr.700 din 9 iulie 2014 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară 

- prevederile art.129(2), lit.c, (6), lit.a și c din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrative, actualizată 

-extrasul C.F. nr. 317051 Nadlac 
-extrasul C.F. nr. 303094 Nadlac 

 

 

PROPUN: 
 

 

               Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea unui drept de superficie asupra terenului CF 
317051 pentru realizare branșamente la terenul CF 303094 cu nr. top. 

2479/2/3, 2479/1/2,2478/2/2 în favoarea doamnei Kelo Maria și domnului 

Kelo Milan Andrei. 
 

 

 

Primar oraș Nădlac 
MĂRGINEAN IOAN- RADU 
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