
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD     
COMUNA ȘAGU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  NR. 99 
din 29.09.2017 

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren către Administraţia Naţională 
Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă „Banat” în vederea realizării 
unui foraj piezometric 
 

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘAGU, întrunit în şedinţa sa ordinară, din 
data de 29.09.2017 
 Având în vedere:  
- referatul d-lui Goronea Cristian, inspector în cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Șagu, privind necesitatea atribuirii în folosinţă 
gratuită a unui teren către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia 
Bazinală de Apă „Banat” în vederea realizării unui foraj 
- adresa nr. 8201/41/15.06.2016 înaintată de Administraţia Naţională Apele 
Române – Administraţia Bazinală de Apă „Banat”  înregistrată la Primăria com. 
Șagu sub nr. 3874 din 05.07.2016 
- expunerea de motive a primarului comunei Șagu, la proiectul de hotărâre 
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren către Administraţia Naţională 
Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă „Banat” în vederea realizării unui 
foraj; 
- Extrasul de Carte funciară nr. 306688 Șagu 
- prevederile art. 36 alin(2) lit.”c”, alin (5) lit. “a”, art. 115 lit. “b” din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  votul pentru a 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care sunt 
prezenţi la şedinţă 10 consilieri 
      În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei forajului, suprafaţa 
de 17 mp înscrisă în  CF nr. 306688, domeniul privat al Comunei Șagu, către 
Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă „Banat”, 
pentru realizarea unui foraj piezometric în cadrul proiectului „Controlul Integrat 
al Poluării cu Nutrienţi”. 
Art.2.- Primarul Comunei Șagu este împuternicit să semneze contractul de 
comodat în numele Comunei Șagu 
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică: 
      - Instituția Prefectului – Județul Arad; 
     – Administraţia Bazinală de Apă „Banat” 



     -  Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Șagu și pe site-ul 
propriu www.primariasagu.ro.â 
 

Președinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,     
        Bun Teofil                                                               Secretar 
                                                                                    Roman Dan 
 


