
R O M A N I A  

JUDETUL ARAD  

COMUNA USUSAU  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR. 50 

din data de 

20 MAI 2016 

privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren aflat în domeniul public al comunei 

USUSAU, identificat cu CF 300959 cu număr cadastral 300959 USUSAU, situat în iextravilanul 

comunei Ususau, sat Patars, in suprafata de 22566 mp, judeţul Arad 

  

Consiliul local al comunei USUSAU, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară lunara din 

data de 20.05.2016, 

Având în vedere : 

- Proiectul de de hotarare din data de 12.05.2016 intocmit de D-l Vasiescu Ionel – Viceprimarul 

comunie Ususau; 

- Referatul si expunerea de motive nr.1816/2016 a viceprimarului comunei Ususau, privind 

aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren identificat cu CF 300959 cu număr 

cadastral 300959 USUSAU situat în extravilanul comunei Ususau, sat Patars, judeţul Arad, in 

suprafata de 22566 mp; 

- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU VASILIE, 

secretarul comunei Ususau; 

- Documentaţia cadastrală întocmită de către PF IOVESCU DANIEL IOAN; 

- Prevederile art. 554 alin.(1) din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.25 şi 27 din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.4 ,lit.”b”, art.6, pct.1 – 4 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã în 

administraţia publicã; 

- Prevederile art.5 alin (1) lit. „a” din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 34/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 34/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei; 

- Votul favorabil al unui numar de _9_ consilieri locali prezenti la sedintă; 

În temeiul prevederilor art. 36 (2) litera “c”, alin.(5) litera “b”,art.45 (3) şi art.115 alin.(1) 

litera “ b”, alin. (3, 5 , 6, 7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã,republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. – Se însuşeşte documentaţia de dezlipire, înregistrată de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Arad sub nr. 1816 din 12.05.2016, executată către PF IOVESCU DANIEL 

IOAN, prevăzută în anexa nr.1 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă dezlipirea imobilului aflat în domeniul public al comunei Ususau, 

reprezentat în natură de drum, identificat cu CF 300959 cu număr cadastral 300959 USUSAU situat 



în extravilanul comunei Ususau, sat Patars, in suprafata de 22566 mp judeţul Arad, în loturi nou 

formate după cum urmează: 

Lotul 1: nr cadastral  , cu suprafaţa de 10451 mp. categoria de folosinţă DR – Drum Comunal DC 

85;  

Lotul 2: nr cadastral  , cu suprafaţa de 5132 mp. categoria de folosinţă DR – Drum Comunal DC 

85;  

Lotul 3: nr cadastral  , cu suprafaţa de 6983 mp. categoria de folosinţă DR – Drum Comunal DC 

85;  

Art.3. – Se mandatează Primarul comunei Ususau să reprezinte comuna Ususau în faţa 

notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, în vederea autentificării şi 

îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã primarul comunei 

Ususau. 

Art.5.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, 

Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si 

Contencios; 

- ȚOLE FLORIN – primarul comunei Ususau; 

- D–l  VASIESCU IONEL, viceprimarul  comunei Ususau ; 

- Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Lipova. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZA, 

________________________                      SECRETAR – MIRESCU VASILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


