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HOTĂRÂREA  NR. 56 
din 03.07.2017 

 
privind  rectificarea unei suprafeței de teren aflat în administrarea 

Consiliului local Șagu  
 

 Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data 
de 03.07.2017 
 Având în vedere: 
-    prevederile art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în 
MO, partea I, nr. 767/31.10.2003, 
− Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei  Șagu, însoțit de 
expunerea de motive; 
− Extrasul de Carte funciară nr. 303351 Șagu 
− prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c” si alin.5 din Legea nr.215/2001 – 
legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  prevederile art. 23 lit. b, art. 95 alin. 1 și 3, art. 116 alin 4 din Ordinului 
OCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere  in evidentele de cadastru si carte funciară, cu modificările și 
completările ulterioare; 
− Planul de amplasament si delimitarea teritoriului realizat de catre 
P.F.A. RUS CRISTINEL; 
-     Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Sagu, judetul Arad, 
-   votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 10 
consilieri.   
 În temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 – legea 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 ART.1.- Se aprobă corectarea suprafeței de teren înscrisă în C.F. nr. 
303351  Șagu, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2500 Sagu, nr. 
top. Fn.40.235/2, de la 2.442 mp (suprafață înscrisă în cartea funciară) la 
2361 mp (suprafața reala), suprafață rezultată în urma măsurătorilor. 
         ART.2.- Prezenta hotărâre reprezintă acceptul Consiliului local pentru 
corectarea suprafeței, necesar în vederea recepției de către OCPI a lucrării. 
        ART.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul comunei  Șagu, prin compartimentul de specialitate. 
        Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei 
Șagu cu: 

- Instituția Prefectului - Județul Arad 



- Primarul comunei Șagu 
- O.C.P.I. Arad 
- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si 

pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 

    Președinte de şedinţă,                                             Contrasemnează,     
         Kunszabo Mihai                                                       Secretar 
                                                                                     Roman Dan 
 

 


