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HOTĂRÂREA

Nr.79

din 26 noiembrie 2014
Privind aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF nr.301149 nr.cadastral
topografic 301149 Chişineu-Criş situat în intravilanul oraşului Chişineu-Criş .

Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 26.11.2014,
Având în vedere:
-

expunerea de motive nr.11177 /24.11.2014 a d-lui primar Burdan Gheorghe;
planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare ,
recepţionat de OCPI Arad cu. Nr.23039 din 18.11.2014,respectiv referatul de admitere
emis de OCPI Arad, conform căruia imobilul cu nr.cadastral 301149 Chişineu-Criş, a fost
dezmembrat în imobilele :
> nr.cadastral 303992 cu suprafaţa de 19.669 mp
> nr.cadastral 303993 cu suprafaţa de 6755 mp
referatul de specialitate nr. 11178/2014 privind propunerea de dezmembrare a
terenului înscris în CF nr.301149 nr.cadastral topografic 301149 Chişineu-Criş situat în
intravilanul oraşului Chişineu-Criş .

- prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară,republicată
şi actualizată;
- prevederile Ordinului nr.700/2014 din 31.07.2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
prevederile art.36 alin.2 lit.(c) precum şi pe cele ale alin.5 lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
avizul comisiei de specialitate din domeniul amenajarea teritoriului,urbanism ;
15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă;
î n temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. - Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al oraşului, situat în
intravilanul oraşului Chişineu-Criş str.Dragoş Vodă F.N., teren în suprafaţă totală de 26424 mp
,înscris în CF nr.301149 nr.cadastral / topografic 301149 Chişineu-Criş , se dezmembrează în
2(două) loturi :
> Lotul 1 CF 303992 nr.cadastral 303992 în suprafaţa de 19.669 mp
> Lotul 2 CF 303993 nr.cadastral 303993 în suprafaţa de 6755 mp
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
Chişineu-Criş.

Ari.3. Prezenta se comunica cu :
O.C.P.I.Arad -Biroul Carte Funciară Chişineu-Criş
Serviciul resurse umane,Jmpozite şi taxe
Biroul Agricol
Instituţia Prefectului Judeţul Arad
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