
ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOFRONEA

.., "
HOTARAREA NR.17
Din 27 februarie 2014

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.23 din 9 august 1999 privind
inventarul cu bunurile din domeniul public a\ comunei Sofronea .

Consiliul Local al comunei Sofronea,
Avand in vedere:

-prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia.punctul 2 din anexa III la acest act norrnativ;

-referatul d-nei Costea Mihaela ,secretarul comunei ;;ofronea privind necesitatea
cluderii in domeniul public al comunei Sofronea a terenului viran intravilan in suprafata

-a 14030 mp,identificat prin B 138 ~i inscrierea acestuia In carte funciara:
-prevederile art.62,74 ,79 ~i 80 din Ordinul 633/2006 cu modificarile la zi, pentru

= obarea Regulamentului de organizare ~i functionare a birourilor de cadastru ~i
blicitate lrnobitiara:

-prevederileartAO alin.(S) ~i (6) din L.7/1996 ,Legea cadastrului ~i a publlcitatlt
billare.republicata:

-adresa cu nr.1094/2S.02.2014 a Aqentiei nationale de Cadastru ~i Publicitate
obiliara:

-docurnentatia cadastrala intocrnlta de SC DATCAD SRL,receptionata de Oficiul
- Cadastru ~i Publicitate Irnoblllara Arad, conform Procesului verbal de receptie
--.312/2013;

in temeiul art.45 (5) din Legea 215/2001 .Legea administratiei publice
ale.initieaza prezenta:

HOTARARE:

Art.I.Se completeaza inventarul bunurilor din domeniul public al
unei Sofronea astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local

- onea nr.23 din 9 august 1999 si H.G.R 976/2002 cu 0 pozitie dupa cum
eaza:

Codulde Denumirea Elemente de Anul Valoarea de Situatia
lasificare bunului identificare dobandirii inventar juridica

Sau dupa -mii lei- actuala
caz darii 'in
folosinta

1.6.2 Teren Com una Sofronea, satui 1990 HCL 12014
viran Sofronea.suprafata de=
neproductiv 14030 mp,identificat

cadastral prin B 138
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Art.2.Se aproba docurnentatia cadastrala In vederea deschiderii
cartii funciare pentru terenul neproductiv In suprafata de 14030
mp,identificat prin B 138, situat In intravilanul localitatii Sofronea.lf.A'T
comuna $ofronea, ca proprietate publica a comunei Sofronea ~i In
administrarea Consiliului Local $ofronea;

Art.3.Documentatia cadastrala privind terenul rnentionat la
art.1 ~i 21ntocmita de SC DATCADSRL face parte inteqranta din prezenta
hotarare:

Art.4.Prezenta hotarare constituie act inscris doveditor al dreptului
de proprietate conform art. 62 ~i 79 din Ord.633/2006;

Art.S.Se va comunica cu.Institutia Prefectului Jud.Arad;
O.C.P.! Arad

PRE~EDINTE DE ~EDINT
Cons.Horvath Beatrice -An r
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