
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD     
COMUNA ȘAGU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  NR. 73 
din 21.08.2017 

 
privind însușirea propunerii de concesionare a terenului intravilan în suprafață de 15.774 mp, 
înscris în Cartea Funciară nr. 306753, poziție rezultată din dezmembrarea imobilului cu număr 

cadastral înscris în Cartea Funciară nr. 300138, situate în Comuna Șagu, Județul Arad 
 

Consiliul local al comunei Șagu, județul Arad 

întrunit în şedinţa ordinară lunară, în data de 21.08.2017, la sediul acestuia 
 

În temeiul 
- art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 767/31.10.2003, 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive înaintată de Primarului comunei Șagu în calitatea sa de inițiator al proiectului 

de hotărâre; 
- Raportul compartimentului de resport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Șagu; 
- Cererea S.C. P&D COMPANY S.R.L. înregistrată cu nr. 3783/13.08.2017 la Primăria comunei Șagu, 

județul Arad;  
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Prevederile art. 36 alin. (5) lit.“b“,art.123 alin. (1) şi (2) ale Legii nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile şi completările ulterioare;Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Șagu; 

- Votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13  în funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri; 
 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1. – Se acordă aviz de principiu și însușește propunerea de concesionare a S.C. P&D COMPANY 
S.R.L. pentru terenulu intravilan în suprafață de 15.774 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 306753, poziție 
rezultată din dezmembrarea imobilului cu număr cadastral înscris în Cartea Funciară nr. 300138, situate în 
Comuna Șagu, Județul Arad, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șagu, prin aparatul 
de specialitate. 
          Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Șagu, persoanelor, 
instituțiilor și autorităților îndreptățite, precum și prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro.. 
 

Presedinte de şedinţă                                                                               Contrasemnează,     
    Kunszabo Mihai                                                                                          p.Secretar 

                                                                                                    Inspector, 
                                                                                                               Goronea Cristian 


