ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SAGU

HOTĂRÂREA NR. 29
din 21.04.2017
privind trecerea unui din proprietate privată a comunei Şagu, in proprietate
publica a comunei Sagu
Consiliul Local al comunei Şagu, intrunit in sedinta extraordinara in
data de 21.04.2017
Având în vedere:
- În temeiul art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO,
partea I, nr. 767/31.10.2003,
- Referatul domnului Goronea Cristian – inspector în aparatul de
specilalitate a primarului comunei Şagu prin care se face cunoscut necesitatea
adoptării hotărârii privind
trecerea terenului din proprietatea privata a
comunei in proprietate publica .
- Extrasul de Carte Funciară nr. 303351 Șagu, din care rezultă că terenul
este proprietate privata a comunei Sagu;
- prevederile art. 863 lit. e din Legea nr. 287/2009 (R) - privind Codul civil
- prevederile art. 4 si art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, legea privind
administraţia publică locală.
- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 10
consilieri.
In temeiul prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei
publice
locale,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aproba trecerea în proprietatea publica a comunei Şagu
terenul în suprafaţă de 2.442 mp., înscris în CF. 303351 Șagu, nr. cad 1832,
top: FN. 40.235/2 .
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;
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