
 

HOTĂRÂREA Nr.68 
din  28 iunie 2017 

 
privind  aprobarea preluării în domeniul public al Comunei Socodor a terenului înscris 

în CF 303158 Socodor în suprafață de 464 mp 
Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2.216/23.06.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 2.217/23.06.2017  întocmit de către biroul agricol; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile Legii 213/1998, art. 8, alin.1, privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- prevederile art.27 alin.(1) din Legea privind cadastrul și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 

republicată (R
3
), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art.36 alin.(1) și ale art.26 alin.(1) și alin.(2) din  Legea 18/1991 privind  fondul funciar , 

republicată, cu modificările și completările ulteriare; 

- prevederile  art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie. 

  

În temeiul prevederilor art. 45, alin.3 și ale art. 115,  alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă preluarea în domeniul public  al Comunei Socodor a terenului situat în intravilanul 

localității Socodor,  înscris în CF 303158 a localității Socodor, cu număr Top 65-66/a, în suprafață de 

464  mp, categoria de folosință :curți construcții (cota de ½ din totalul de 929 mp). 

 

Art.2:  Se aprobă  modificarea și completarea  inventarului bunurilor, care aparţin domeniului public 

al comunei Socodor, aprobat prin  HCL nr. 38 din 25.09.2001 cu modificările și comletările ulterioare, 

după cum urmează: după poziția 114 se introduce o nouă poziție, cu numărul 116, cuprinzânt terenul 

respectiv, conform anexei de la prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad- Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Chișineu Criș în vederea efectuării modificărilor cu privire la 

înscrierile privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, biroului contabilitate, agricol și urbanism ,se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişarea  la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 
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ANEXĂ LA H.C.L. nr.68/2017 
 

 
Se modifică și se completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Socodor, după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 
Anul 

dobândirii 

Valoare 
de inventar 

– tren  
-în lei- 

Valoare de 
inventar – 
constructii 

 -in lei- 

Situaţia juridică actuală 
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare 

115 9.2.1 
Teren curți 
construcții 

Teren destinat construcției de locuințe, situat în 
intravilanul comunei Socodor, nr.83/b , în 
suprafață de 464 mp., CF 303158, Top 65-66/a. 

2017 
În curs de 
evaluare 

- 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Socodor nr.68/2017 

Extras CF 303158 Socodor 
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