ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
PROI ECT DE HOTĂRÂRE
din
22 IUNIE 2017
Privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate in comuna Ususau, sat Patars,
Judetul Arad.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU
AVAND IN VEDERE :
- Referatul si Expunerea de motive cu nr. de inregistrare 2164/22.06.2017 al D-lui Leucuta Safta
Gehorghe Ioan – Agent Agricol – Responsabil Urbanism la nivelul Comunei Ususau;
- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de d-na Rosianu Mihaiela
Ioana, secretarul comunei Ususau;
- Prevederile art.36 alin. (2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit. a din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile art. 879 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Prevederile art.25 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în registrul de carte funciară,
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei;
In temeiul art.45, alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aproba alipirea imobilelor (terenuri), situate in comuna Ususau, satul Patars,
proprietate publica/privata a Comunei Ususau, dupa cum urmeaza:
1. CF nr. 301659 Ususau nr. cadastral/topo 301659, in suprafata de 3747 mp, categoria de
folosinta pasune;
2. CF nr. 300984 Ususau nr. cadastral/topo 300984, in suprafata de 144 mp, categoria de
folosinta pasune;
3. CF nr. 300935 Ususau nr. cadastral/topo 300935, in suprafata de 90 mp, categoria de
folosinta pasune;
4. CF nr. 300986 Ususau nr. cadastral/topo 300986, in suprafata de 233 mp, categoria de
folosinta pasune;
5. CF nr. 301661 Ususau nr. cadastral/topo 31661, in suprafata de 943 mp, categoria de
folosinta pasune;
6. CF nr. 300944 Ususau nr. cadastral/topo 300944, in suprafata de 198 mp, categoria de
folosinta pasune.
(2) Prin alipirea parcelelor indicate la alin (1), se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata
de 5355 mp, proprietatea Comunei Ususau, indentificat conform Planului de amplasament si delimitate a
imobilului cu propunere de alipire, Anexa care face integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se mandateaza D-l TOLE FLORIN – primarul comunei Ususau sa semneze actul autentic
de alipire si sa efectueze procedura de inscriere in cartea funciara a noului corp de proprietate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Dl ȚOLE FLORIN primarul comunei Ususau și compartimentul Urbanism - Agricol din cadrul Primăriei comunei Ususău.

Art.4. 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;
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad – Biroul Local Lipova;
- D–l TOLE FLORIN, primarul comunei Ususau ;
- D-l LEUCUTA SAFTA GHE-IOAN – Responsabil Urbanism.

INTOCMIT PRIMAR,
TOLE FLORIN

AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR,
ROSIANU MIHAIELA IOANA

