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HOTĂRÂREA  NR. 59 
din 03.07.2017 

 
privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Arad si administrarea 
Consiliului Judetean Arad în domeniul public al comunei Șagu a unor parcele de 

teren situate în localitatea Șagu, județul Arad 
 

       Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de 
03.07.2017 
 Având în vedere: 
- În temeiul art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
-  referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Sagu; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Sagu la Proiectul de hotarare 
privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Arad si administrarea 
Consiliului Judetean Arad în domeniul public al comunei Șagu a unor parcele de 
teren situate în localitatea Șagu, județul Arad; 
- Hotărâre Consiliului Local Șagu nr. 36 din 14.05.2012 privind aprobarea 
trecerii in domeniul public al judetului Arad si in administrarea Consiliului 
Judetean Arad a unor terenuri aflate in domeniul public al comunei Sagu si in 
administrarea Consiliului Local al comunei Sagu 
- Hotărâre Consiliului Local Șagu nr. 45 din 05.05.2015 privind modificarea 
HCL Șagu nr. 36 din 14.05.2012 privind aprobarea trecerii in domeniul public 
al judetului Arad si in administrarea Consiliului Judetean Arad a unor terenuri 
aflate in domeniul public al comunei Sagu si in administrarea Consiliului Local 
al comunei Sagu 
- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 159/31.05.2017 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public al judetului Arad si administrarea Consiliului 
Judetean Arad în domeniul public al comunei Șagu a unor parcele de teren 
situate în localitatea Șagu, județul Arad 
- Extrasele de Cartea funciara nr. 300146 Sagu, nr. Cadastral 3621 si Cartea 
funciara nr. 302690 Sagu, nr. Cadastral 302690; 
- prevederile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 860 Cod civil; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate; 
-  votul pentru a 9 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care sunt 
prezenţi la şedinţă 9 consilieri. 
 



          In temeiul prevederilor art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 

HOTARASTE: 
 
       Art.1.- Se aprobă transferul din domeniul public al judetului Arad și 
administrarea Consiliului Județean Arad în domeniul public al comunei Șagu, 
județul Arad a terenului în suprafață de 10.000 mp înscris în Cartea funciară 
nr. 300146 Sagu, nr. cadastral 3621 si a terenului in suprafata de 111.525 mp 
inscris in Cartea Funciara nr. 302690 Sagu, nr. cadastral 302690. 
       Art.2.- Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază 
de protocol încheiat între părțile interesate. 
        Art.3.- Se împuternicește Primarul comunei Sagu - doamna Brăneț 
Emilia, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Șagu, 
protocolul de predare-preluare a terenurilor. 
        Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul comunei Sagu și se comunică prin intermediul secretarului cu : 
 - Instituția Prefectului - Judeţul Arad 
 - Consiliul Județean Arad 
        - Compartimentul tehnic – Primăria Șagu 
        - va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 
         Presedinte de şedinţă                                       Contrasemnează,     
             Kunszabo Mihai                                                   Secretar 
                                                                                    Roman Dan        
 


