
 
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL 
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 109 
din 17.11.2017 

 
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în domeniul public 
a comunei Șagu şi în administrarea Consiliului Local Șagu, a imobilului teren 

în suprafață de 1440 mp, situat în intravilanul localității Cruceni, comuna 
Șagu, județul Arad, înscris în CF nr. 304939 Șagu (nr. CF vechi 953 

Cruceni), nr. top. 28/2/5 – Cruceni 
 

     Consiliul Local al comunei Șagu, județul Arad, întrunit in şedinţă ordinară 
lunară, în data de 17.11.2017, la sediul acestuia 
     Având in vedere 
- Referatul dlui. Goronea Cristian – inspector în cadrul Compartimentului 
Agicol și Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Șagu, 
prin care solicită aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în 
domeniul public a comunei Șagu şi în administrarea Consiliului Local Șagu, a 
imobilului teren în suprafață de 1440 mp, situat în intravilanul localității 
Cruceni, comuna Șagu, județul Arad, înscris în CF nr. 304939 Șagu (nr. CF 
vechi 953 Cruceni), nr. top. 28/2/5 - Cruceni. 
- Expunerea de motive a primarul comunei Șagu, în calitate de inițiator, cu 
privire la aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în domeniul 
public a comunei Șagu şi în administrarea Consiliului Local Șagu, a imobilului 
teren în suprafață de 1440 mp, situat în intravilanul localității Cruceni, 
comuna Șagu, județul Arad, înscris în CF nr. 304939 Șagu (nr. CF vechi 953 
Cruceni), nr. top. 28/2/5 - Cruceni. 
-  Extrasul de Carte Funciară nr. 304939 Șagu, din care rezultă că terenul 
este proprietate Statului Român; 
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Măsura 4 (6B) – Dezvoltarea 
satelor, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Program 
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
- prevederile art. 4 si art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 554 și ale art. 863 lit. e din Legea nr. 287/2009 (R) - 
privind Codul civil 
- prevederile art.36 alin.(1) și alin.(2) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Șagu. 
- votul exprimat „pentru„ de către un număr de 11 consilieri din 11 consilieri 
prezenţi si din 13 consilieri in funcţie, 
        În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin. (1) lit. 
“b“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



HOTARASTE: 
 

      Art.1.- Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul 
public a comunei Șagu şi în administrarea Consiliului Local Șagu, a imobilului 
teren în suprafață de 1440 mp, situat în intravilanul localității Cruceni, 
comuna Șagu, județul Arad, înscris în CF nr. 304939 Șagu (nr. CF vechi 953 
Cruceni), nr. top. 28/2/5 - Cruceni. 
      Art.2.- Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către primarul 
comunei Șagu, se comunică prin grija secretarului cu: 
      -  Institutia Prefectului – Judetul Arad 
              -  Consiliul Judetean Arad 
              -  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Arad 
              - Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Sagu si pe 
site-ul propriu www.primariasagu.ro; 
 
    Președinte de şedinţă,                                             Contrasemnează,     
          Bun Teofil                                                             p.Secretar 
                                                                                     Roman Dan 

                                                                            Inspector, 
                                                                            Lucaciu Claudia 

 


