ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea destinației unor terenuri din cartierul nou de locuințe din
zona de N-E a localității Macea, precum și la aprobarea modificări suprafețelor
unora dintre parcele

Consiliul local al comunei Macea,
ţinând seama de expunerea de motive a Primarului comunei Macea
nr.3172/28 05 2015, de raportul de specialitate al compartimentului tehnic
nr.3173/28 05 2015, de planurile amplasament și de delimitare a imobilelor
întocmite de către SC GEO TOPO SRL, precum și de Planul Urbanistic Zonal
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 41/31 07 2007;
luând în considerare prevederile art.36 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Ordinului ANCPI nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
În temeiul art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, nici un vot împotrivă,
nici o abținere, din totalul de 15 consilieri în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă destinația unora dintre parcelele de teren intravilan din cadrul
cartierului nou de locuințe din N-E localității Macea, în conformitate cu Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 41/31 07 2007, după cum
urmează:

Nr. crt.

NR CF

NR. CAD

1

303290 UAT MACEA

471

Suprafața
parcelei
(mp)
2329

2

303273 UAT MACEA

476

6898

3

303291 UAT MACEA

472

1839

4

303276 UAT MACEA

475

8549

Descriere

Destinația/categoria de
folosință

Teren intravilan căi de comunicații
rutier / Ds
Teren intravilan căi de comunicații
rutier / Ds
Teren intravilan căi de comunicații
rutier / Ds
Teren intravilan căi de comunicații
rutier / Ds

și transport
și transport
și transport
și transport

ART.2 Se aprobă destinația unora dintre parcelele de teren din cadrul cartierului
nou de locuințe în conformitate cu PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea nr.
41/31 07 2007, precum și modificarea suprafeței acestora conform măsurătorilor, după
cum urmează:
Nr.
crt.

NR CF

1

303294 UAT MACEA

2

303293 UAT MACEA

3

303275 UAT MACEA

4

303274 UAT MACEA

NR. CAD

Suprafața Suprafața Descriere
parcelei
parcelei
din acte,
conform
anterior măsurătorii
modificări
, după
(mp)
modificare
(mp)
473
2617
2495
Teren
intravilan
470
1120
998
Teren
intravilan
474
1573
1451
Teren
intravilan
98.341/40
4273
4209
Teren
/143
intravilan

Destinația/categoria
de folosință

căi de comunicații
transport rutier / Ds
căi de comunicații
transport rutier / Ds
căi de comunicații
transport rutier / Ds
căi de comunicații
transport rutier / Ds

și
și
și
și

ART.3 Prevederile prezentei hotărâri își vor produce efectele după obținerea
avizului OCPI Arad asupra planului amplasament și delimitare a imobilelor indicate mai
sus.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Macea; Instituţia
Prefectului judeţului Arad, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad.
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PINTEA CLAUDIU

