ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea suprafeței terenului intravilan înscris în CF nr. 304598 UAT Macea, cu nr. top 16/b/3/1/5, situat în Macea nr. 922

Consiliul local al comunei Macea,
ţinând seama de referatul de aprobare al Primarului comunei Macea nr. 6872/26 07 2017, de raportul de
specialitate al compartimentului tehnic nr.6873/26 07 2017, de planul amplasament și de delimitare a
imobillului situat în localitatea Macea nr. 922, evidențiat în CF nr. 304598 UAT Macea, cu nr. top 1-6/b/3/1/5,
proprietatea Statului Român aflat în administrarea Consiliului local Macea, plan întocmit de către PFA JULA
IOAN;
luând în considerare prevederile art.36 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 907 - 908 din Codul civil, precum şi ale art. 219 din
Ordinul 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,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă rectificarea înscrierilor din cartea funciară nr. 304598 UAT Macea în ceea ce privește
întinderea terenului cu nr top 1-6/b/3/1/5, proprietatea Statului Român, după cum urmează:
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ART.2 Prevederile prezentei hotărâri își vor produce efectele după obținerea avizului OCPI Arad asupra
planului amplasament și delimitare a imobilelor indicate mai sus.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Macea; Instituţia Prefectului judeţului Arad, Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CURTUȚIU IOAN

MACEA LA: 31 07 2017
NR. 100

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU - SIMION

Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

8
0
0
15
8

