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HoTAnAREA NR.33
din 21 maftie 2018

privind aprobarel t1999rii din proprietatea Statului Rom6n in proprietateaprivati a Oragului Chigineu-Crig a imobilului inscris in C,F. nr. 303922
Chigineu-Cri9

Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig, intrunit in gedinl5 ordinard, in data de21.03,2019

Gheorghe, manifestatd prin

consilier juridic in cadrul
Primbria Oragului Chisineu

- Caftea Funciard nr.303922 Chigineu_Crig;- Prevederile art.36 alin.1 coroborat cu art.26 alin.1 din Legea nr.l8i1gg1, republicatS
cu modificdrile ulterioare;

- prevederile art. 10 alin. (2) pi (3) din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, actualizatd,
privind bunurile proprietate publicd.

- Prevederile aft. 36, alin.2, lit c, aft.119, art.121 din Legea nr.2L512001 - republicatb,
privind administratia publicd locald;- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe l6ngd Consiliul
Local al Oragului Chigineu-Crig;- 14 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie si 14 consilieri locali

^ prezenti la gedin!5
In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit. b din Legea 2t51200I aAdministratiei publice locale, republicatd, cu modificbrile 9i completdrile ulterioare

HorAnAgrE
Att. 1. Se aprobS trecerea din proprietatea Statului Rom6n in proprietatea privati a

Oragului Chigineu-Crig a terenului intravilan, inscris in CF nr. 303922 Chigineu-Cri9, nr. top749la.Ll2; 694lal2; 7a9 I al2l2, in suprafald de 3815 mp.
Alt. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinteazd primarul

Oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
Art. 3.-Hotdr6rea se comunicb:

Instituliei Prefectului - Judelul Arad;
Primarului Oragului Chisineu-Crig;- Directia Economicb din cadrul primdriei oragului chigineu-cri9;- Oficiului fle Cadastru 9i publicitate Imobiliarb

PRE9EDINTE
TRIPA I .''.

.r. il

i)

Av6nd in vedere:
- Iniliativa Primarului oragului chigineu-cri9, d-l Burdan

Expunerea de motive nr. 27 I9l L4,03.2018i- Raportul nr, 2720/14.03.2018 ar d-nei scorle Frorina,
compartimentului Juridic, Direclia Administratie publicd,
Crig;

Red,/Dact,
s.F./s.F.
5 Ex.


