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HOTĂRÂREA NR.40 
din data de 28 mai 2015 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărădia de Mureş, al unui teren în suprafaţă de 
936 mp identificat cu număr cadastral nr. cadastral 301163   Vărădia de Mureş, situat în intravilanul comunei 

Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul Arad 
 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 1605/25.05.2015  a Primarului comunei Vărădia de Mureş care a iniţiat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafaţa de 936 mp identificat cu 
număr cadastral nr. cadastral 301163   Vărădia de Mureş, situat în intravilanul comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, 
judeţul Arad; 
- raportul secretarului comunei nr. 1606/25.05.2015  cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat a terenului in suprafaţa de 936 mp identificat cu număr cadastral nr. cadastral 301163   Vărădia de Mureş, situat 
în intravilanul comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul Arad, prin care se arată că terenul respectiv nu a făcut 
obiectul art.36 coroborat cu art.26 din Legea 18/1991; 
- prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată; 
- prevederile art.36(1), art.36(2) lit.c), art.45(3), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicata şi modificată; 
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 
H O T Ă R Ă S T E: 

 
Art.1.Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Vărădia de Mureş a terenului in 

suprafaţa de 936 mp identificat cu număr cadastral nr. cadastral 301163   Vărădia de Mureş, situat în intravilanul 
comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul Arad, conform schiţei - anexa 1- la prezenta hotărâre. 

Art.2.In evidentele patrimoniale se va opera corespunzător situaţia juridica a terenului. 
Art.3.Prezentul teren nu face obiectul cererilor de retrocedare conform legilor reparatorii in vigoare. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunica : 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad; 
- Primarului comunei Vărădia de Mureş; 
- Compartimentului Contabilitate; 
 
 

PRESEDINTE, 
                                                        Hălălişan Dănut 

 
CONTRASEMNEAZA,

                                                                                                                    Secretar comuna, 
                                                                                                                         Luputiu Lacrimioara 
 
*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 2 « abtineri» voturile 
exprimându-se prin vot deschis. 
 


