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HoTAnAREA

NR.34

din 21 martie 2018
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Romdn
in proprietatea privatd a
oragului chigineu-crig a imobilului inscris sub A1 in c.F. nr. dooeo6
chigineu-crig
Consiliul Local al oragului Chigineu Crig, intrunit in gedinld ordinard,
in data de
21.03.2019
Avdnd in vedere:
- trniliativa Primarului orasulyl
ltri;1ryu-Cris, d-l Burdan Gheorghe, manifestatd prin
Exp u n e rea d e m otive nr .'27 22 t4.'03
/
"20 LBi;-'
- Raportul nr. 272L1L4.03,2018 al d-nei
Scorle Florina, consilier juridic in cadrul
Compartimentului Juridic, Direclia Administratie publicS, Rrirdria
Orgrrri Cnifineu

-

Cris;

Cartea Funciard nr. 300866 Chigineu_Cris;
Prevederile aft.36 alin.1 coroborat cu ai.zo alin.1 din
Legea nr.18/1991, republicati
cu modificErile ulterioare;
prevederile aft. 10 alin. (2);i (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,2t512001 - republicatd,
privind administratia publicd locald;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe
l6ngb Consiliul
Local al Oragului Chigineu-Crig;

L4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie
9i 14 consilieri locali
prezenti la gedinld

^In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat

b

cu aft. 115 alin. (1) lit,
din Legea 2r51200t
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificdrile completbrile
ulterioare
9i

a

HOrAnAgrE
Aft' 1' Se aprobb trecerea din proprietatea Statului Romdn in proprietatea privat5
a
oragului chisineu-crig a terenului intravilan situate in oragur Crrfineu-cri9,
str.
Gdrii,
nr.
1,
jud' Arad, inscris in CF nr. 300866 Chigineu-Crig, sub
A1, hr. cad./top goOgOO, in suprafald
de 1458 mp.
Att' 2' Cu ducerea la ?nd_eplinire a prezentei hotSr6ri se incredinleazb primarul
Oragului Chisineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
Aft, 3, Hotdrdrea se comunicd:
Instituliei Prefectului - Judelul Arad;
Primarului Oragului Chigineu-Crig;
Directia Economicd din cadrul primbriei oragului chisineu-cris;
Oficiuluj.de Cadastru si publcitate ImobiliarS
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