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HOTĂRÂREA  NR. 88 
din 15.09.2017 

 
privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Sagu 
  
 Consiliul Local al comunei Șagu, intrunit in sedinta extraordinara in 
data de 15.09.2017;  
       Avand in vedere; 
-  prevederile art.121, alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei; 
- prevederilor art. 3 alin. 4, art. 21, alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- prevederile art. 2, art. 3 lit.a, art. 5 lit. c, art. 8 din Ordonanta nr. 43/1997 
(r1) - privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 976/2002 - privind atestarea domeniului public al judetului 
Arad,precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Anexa nr. 57 – Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Sagu, judetul Arad; 
- Prevederile din Ghidul solicitantului pentru accesarea proiectului 
,,MODERNIZARE  STRAZI  IN  COMUNA  ȘAGU  ETAPA  IV ” – Programul Național de 
Dezvoltare Locală – subprogramul ”Modernizarea satului românesc” 

- iniţiativa Primarului comunei Sagu, exprimată prin expunerea de motive, 
privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Sagu; 
- referatul d-lui Goronea Cristian – inspector cu atributii de urbanism si 
amenajarea teritoriului; 
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.   

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit c, si ale art. 45 alin. 3 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  
Art. 1.- Se completează inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Șagu, județul Arad, cu 12 poziții, conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Şagu, judeţul Arad, se modifică după cum urmează: 

- la poziţia nr. 109 „Strada 30 Șagu” – coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Strada 30 Pietruită - Lungime 362 m, lățime 15 m din 4 m 
carosabil”; 

- la poziţia nr. 113 „Strada 27 Șagu” – coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Strada 27 Pietruită - Lungime 528 m, lățime 17 m din 4 m 
carosabil”, 



- la poziţia nr. 115 „Strada 26 Șagu” – coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Strada 26 Pietruită - Lungime 244 m, lățime 16,90 m din 4 m 
carosabil”, 

Art.3.- Se va modifica în corespunzător Hotărârea Consiliului Local Șagu 
nr. 31 din 06.08.1999 privind inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Sagu, judetul Arad, modificata si completata prin Hotararea 
Consiliului Local Sagu nr. 36 din 29.11.2001, modificata si completata prin 
Hotararea Consiliului Local Sagu nr. 21 din 23.03.2012 modificata si 
completata prin Hotararea Consiliului Local Sagu nr. 36 din 14.05.2012, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Șagu nr. 19 din 
29.03.2013, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Șagu nr. 
15 din 10.02.2014, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local 
Șagu nr. 70 din 19.08.2015, modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Local Șagu nr. 31 din 21.04.2017 . 
       Art.4.-Prezenta hotarare se va comunica cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Arad; 
- Consiliul Județean Arad; 
- Primăria comunei Șagu – Compartimentul Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului;  

    - Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Sagu si pe site-ul 
propriu www.primariasagu.ro; 
 
    Președinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,     
        Kunszabo Mihai                                                          Secretar 
                                                                                       Roman Dan 

 
 
 

 
 

 
 


