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PROIECT DE HOT RÂRE nr. 46 
 pentru data de 24.04.2017 

 

Privind aprobarea unui schimb de terenuri în vederea reglement rii situa iei 
juridice a unei str zi din loc. Z d reni  

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Z D RENI, întrunit în şedinţa sa ordinar , din data 

de 24.04.2017, orele 1730,  

 Având în vedere:  
 

- prevederile art.36, alin 1 i 2 lit.c, art.45 alin.3 i art. 119 din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- prevederile art.1763, art.1764, art.1765 i art.1270 Cod Civil; 

- Sentința Civil  nr.1918 din 01.03.2010 a Judec toriei Arad; 

- Decizia Civil  nr.433/A din 23.11.2010 a Tribunalului Arad; 

- Conspect de proprietate al imobilelor înscrise în C.F.-urile nr.2381, 301154 i 300244 
Z d reni, realizat de SC.Datcad.SRL cu nr. 2161 din 24.03.2017; 

- Referatul d-lui. Frunz  Grigore cu nr.... Din ..... 

- Expunerea de motive a Primarului cu nr. .... Din .... 

votul ,,pentru”, a __ consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi __ consilieri. 

 

În temeiul art. 45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

PROPUNE 

 

ART.1. - Se aprob  încheierea unui schimb notarial de terenuri între Prim ria Comunei 
Z d reni i SC. Foraj Sonde Craiova.S.A, dup  cum urmeaz : 

Prim ria Comunei Z d reni ofer : 

- C.F. Nr.301156 cu nr.top. 301156 în suprafaț  de 164 mp; 

- C.F. Nr.301149 cu nr.top. 301149 în suprafaț  de 142 mp; 

- C.F. Nr.301144 cu nr.top. 301144 în suprafaț  de 169 mp: 

- C.F. Nr.301155 cu nr.top. 301155 în suprafaț  de 136 mp; 

- C.F. Nr.301150 cu nr.top. 301150 în suprafaț  de 158 mp; 

- C.F. Nr.301143 cu nr.top. 301143 în suprafaț  de 131 mp; 

Totalizând o suprafaț  de 900 mp. i prime te suprafața de teren oferit  de S.C. 
Foraj Sonde Craiova S.A. 
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SC.Foraj Sonde Craiova.S.A. ofer : 

- C.F. Nr.301154 nr.top.301154 în suprafaț  de 1006 mp; 

i prime te în schimb suprafața oferit  de Prim ria Comunei Z d reni.  

Schimbul se realizeaz  în baza contractului notarial, în vederea obținerii în 
proprietatea Comunei Z d reni a suprafeței de 1006 mp, aferenți unei porțiuni din strada 
nr.35.  

  

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţeaz  primarul şi se comunic  
cu:  

- Instituţia  Prefectului – Judeţul  Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

- Biroul Notarului Public; 

- Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 

 
 
 
INI IATOR, 
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