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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel. 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.28
din data de 31 martie 2015
privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren aflat în domeniul public al comunei Vărădia
de Mureş,, identificat cu număr cadastral 301064 Vărădia de Mureş,situat
,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 :
ădia de Mureş,
Mureş privind aprobarea
- expunerea de motive nr. 764/23.03.2015 a primarului comunei Vărădia
documentaţiei de dezlipire a imobilului teren identificat cu număr cadastral 301064 Vărădia de Mureş, nr.
Top 48/a/2 situat în intravilanul comunei Vărădia de Mureş,, sat Stejar, judeţul Arad;
- raportul de specialitate nr. 765/23.03.2015 a secretarului comunei Vărădia de Mureş,
Mureş privind aprobarea
documentaţiei de dezlipire a imobilului teren identificat cu număr cadastral 301064 Vărădia de Mureş, nr.
Top 48/a/2 situat în intravilanul comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul
deţul Arad;
- Documentaţia cadastrală întocmită de către SC SILV ANDRAZ SRL ;
- Prevederile art. 554 alin.(1) din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.25 şi 27 din Legea cadastrului şi a publicitãţii
publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.4 ,lit.”b”, art.6, pct.1 – 4 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã
decizional în
administraţia publicã;
- Prevederile art.5 alin (1) lit. „a” din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;
În temeiul prevederilor art. 36 (2) litera “c”, alin.(5) litera “b”,art.45 (3) şi art.115 alin.(1) litera “ b”,
alin. (3, 5 , 6, 7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã
ã localã,republicată
localã,republicat cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se însuşeşte documentaţia de dezlipire, înregistrată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Arad sub nr. 3265 din 27.02.2015, executată către SC SILV ANDRAZ SRL, prevăzută în anexa nr.1 , care fac
parte
rte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă dezlipirea imobilului aflat în domeniul public al comunei Vărădia de Mureş, reprezentat
în natură de curţi construcţii, identificat cu număr cadastral 301064 Vărădia de Mureş,
Mureş nr. Top 48/a/2 situat
în intravilanul comunei Vărădia de Mureş,
Mureş, sat Stejar, judeţul Arad, în loturi nou formate după cum urmează:
Lotul 1: nr cadastral 301162 Stejar, cu suprafaţa de 716 mp. categoria de folosinţă curţi
construcţii(construcţie Cămin cultural Stejar);
Lotul 2: nr cadastral 301163 Stejar, cu suprafaţa de 936 mp. categoria de folosinţă curţi construcţii (teren
intravilan partial imprejmuit);

Art.3. – Se mandatează Primarul comunei Vărădia de Mureş să reprezinte comuna Vărădia de Mureş în faţa
notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, în vederea autentificării şi îndeplinirii
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã primarul comunei Vărădia de Mureş.

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 10 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri» voturile
exprimându-se prin vot deschis

