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H O T Ă R Â R E A  NR. 20 

din 26 februarie 2021 
privind introducerea în circuitul civil a imobilului teren intravilan, categoria de folosință 

teren neproductiv, în suprafață de 27577 mp, proprietatea privată a Orașului Chișineu-Criș 
 

 Consiliul Local al Orașului Chișineu Criș,  întrunit în ședință ordinară, în data de 
26.02.2021   
  Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji, manifestată prin 
Referatul de aprobare înregistrat; 

- Raportul d-nei Scorțe Florina, Secretar general al  Orașului Chișineu-Criș; 
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului, efectuat de S.C. NB Topcad Office S.R.L; 
- Prevederile art. 3 alin. (4) coroborate cu Cap. III pct. 10 din Anexa la Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Anexei nr. 3 la H.G. nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al Județului 

Arad, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr. 581/2011; 
- Prevederile Legii nr. 7/1996, Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul ANCPI nr.700/2014 pentru privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară ; 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit c) alin. (6) lit c) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și al Comisiei de 

specialitate din domeniul amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură pe lângă Consiliul Local 
al Orașului Chișineu-Criș; 

- 12 voturi pentru și 1 abțineri din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de 
consilier local încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Se aprobă introducerea în circuitul civil a imobilului teren intravilan, categoria de folosință 
teren neproductiv, în suprafață de 27577 mp, conform planului de amplasament efectuat de S.C. NB 
Topcad Office S.R.L., anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Chișineu-
Criș. 
Art. 3. Hotărârea se comunică:  

- Instituției Prefectului – Județul Arad;  
- Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad; 
- Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș; 
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice și Investiții din 

cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș. 
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