
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.92 
 din 29 noiembrie 2018 

 
privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF302345 Socodor în suprafață de 19.600 mp 

 
Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 noiembrie 2018 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 3192/27.11.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr.3191/27.11.2018; 

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

- documentația tehnică întocmită în vederea dezmembrării terenului propritatea public a comunei Socodor; 

- prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată(r
3
), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.23 lit h), art.132 ali.1 și respective art.135 alin.1 lit.a) și alin.3 din Ordinul 700/2014 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere  în evidențele de cadastru și carte 

funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

Votul exprimat de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți cei 

10 consilieri au votat ”pentru”, 

           În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și 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 Ș T E 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al comunie Socodor, teren înscris 

în CF 302345 Socodor, în suprafață de 19.600 mp , în 3 loturi, după cum urmează: 

 lotul 1 cu nr. Cadastral 303910 în suprafață de 17.680 mp; 

 lotul 2 cu nr. Cadastral 303908 în suprafață de 1.169 mp; 

 lotul 3 cu nr. Cadastral 303909 în suprafață de 751 mp; 

Art.2. Reprezentarea grafică a celor 3 loturi de teren este evidențiată în documentația cadastrală anexată la 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitrie, să semneze actul autentic 

de dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.4. Primarul Comunei Socodor, prin Compartimentul Urbanism din cadrul primăriei Socodor, va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Socodor şi 

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

comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                  UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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