ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului evidenţiat în CF nr. 301780 Macea, cu nr. cad
301780, precum și declararea uneia dintre parcelele noi create ca fiind bun de interes
județean
Consiliul local al comunei Macea,
ţinând seama de raportul de aprobare a Primarului comunei Macea nr 4443/09 05 2017
din care rezultă propunerea de dezlipire a drumului din intravilanul localității Sînmartin în
vederea, de raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 4444/09 05 2017, de
extrasul CF nr. 301780, cu nr. cad 301780 și planul de delimitare cu propunerea de
dezlipire întocmit de către SC GEO TOPO SRL, faptul că din eroare lotul 2 a fost trecut în
proprietatea publică a comunei Macea deși aparține DJ 709b, fiind bun de interes județean;
adresa Consiliului Județean Arad nr. 7794/09 05 2017;
luând în considerare prevederile art.36 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului directorului
general al ANCPI nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, precum prevederile art.
în temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă dezlipirea drumului intravilan înscris în CF nr. 301780 Macea - cu
nr. cad 301780, conform planului de delimitare cu propunerea de dezlipire care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Situaţie viitoare (dupa dezlipire)

Situaţie actuală (înainte de dezlipire)

NR.
CAD

Suprafata
(mp)
din act

mas.

301780 30390

30390

categorie
folosinţa

Descrierea
imobilului

Drum

Drum
intravilan
împrejmuit
parțial

NR. CAD

Lot

Suprfata categori
(mp)
e
din act folosinţa
mas.

301768
LOT1

LOT2

LOT3

Descrierea
imobilului

Drum
intravilan
împrejmuit
parțial

10569

Drum

359

Drum

Drum
intravilan
neîmprejmuit

Drum

Drum
intravilan
împrejmuit
parțial

19462

ART.2 Se aprobă transmiterea Lotului 2, constând în drum în suprafață de 359 mp
- parte componentă a DJ 709F astfel cum acesta se identifică la poziția 32 din Anexa 2.2
la HG 782/2014, din domeniul public al comunei Macea în domeniul public al județului
Arad, prin declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public
judeţean.
ART.3 Prevederile prezentei hotărâri își vor produce efectele după obținerea
avizului OCPI Arad asupra planului de delimitare cu propunerea de dezlipire a imobilului.
Se încredințează Primarul comunei Macea cu realizarea demersurilor necesare pentru
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Macea; Instituţia
Prefectului judeţului Arad, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Consiliul
Județean Arad.
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