
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
COMUNA SAGU 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  NR. 38 
din 09.05.2017 

 
privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în CF 

300138 Șagu, Nr. cadastral 300138, suprafața 50.680 mp 
 
     Consiliul local al comunei Șagu, întrunit în ședință ordinară în data de 
09.05.2017 
     Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003; 
- prevederile art.36 alin. (2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit. b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
- prevederile art. 879 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art.25 din Legea nr. 7/1996 (R3), cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- prevederile art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, 
privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie şi înscriere în registrul 
de carte funciară 
- Extrasul de Carte Funciară nr. 300138 Șagu, Nr. cadastral 300138, in cauza; 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Sagu; 
- referatul compartimentului de specialitate prin care face cunoscută 
necesitatea însușirii documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în CF 
300138 Șagu, Nr. cadastral 300138, suprafața 50.680 mp 
-  votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie,fiind prezenţi 10 consilieri.   
      În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 
    Art.1.- Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF 300138 Șagu, Nr. 
cadastral 300138, suprafața 50.680 mp, conform documentaţiei cadastrale 
elaborată de persoana fizică autorizată Rus Cristinel, anexă la prezenta 
hotărâre din care face parte integrantă. 
     Art.2.- Se mandatează Primarul comunei Șagu, doamna Brăneț Emilia să 
semneze actul autentic de alipire şi să efectueze procedura de înscriere în 
cartea funciară a noilor  corpuri de proprietate. 
    Art.3.- Prezenta hotarare se comunica cu: 



- Institutia Prefectului - Judetul Arad; 
- Primarul comunei Sagu; 
- 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,     
          Vidican Livia                                                             Secretar 
                                                                                       Roman Dan 
 


