
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA Z D RENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOT RÂRE nr. 47 
  pentru data de 24.04.2017 

 

Privind aprobarea sist rii unor c r ilor funciare de pe raza UAT Z d reni, aflate 
în suprapunere real  cu un teren aflat în proprietatea SC. Foraj Sonde 

Craiova.S.A. 

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

- prevederile art.115 alin.1 și art.117 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciar , 
actualizat; 

- prevederile art.907 și art.908 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 și 300244 
Z d reni, realizat de SC.Datcad.SRL înreg. 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  sistarea urm toarelor C rți Funciare: C.F. Nr.2381 Z d reni, 
nr.top.79.448/2/1/39; C.F. Nr.2381 Z d reni, nr.top.79.448/2/1/40; C.F. Nr.2381 
Z d reni, nr.top.79.448/2/1/41; C.F. Nr.2381 Z d reni, nr.top.79.448/2/1/42;  

 

ART.2. - C rțile funciare enumerate se afl  într-o suprapunere real  cu C.F. Nr.301154 cu 
nr.top.777/a/16/1/2/2, conform conspectului de proprietate al imobilelor înscrise în C.F.-
urile nr.2381; nr.301154 și nr.300244, înregistrat  la Prim ria Comunei Z d reni cu 
nr.2161 din 24.03.2017. 
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ART.3. - Sistarea c rților funciare enunțate la art.1 se realizeaz  conform rii cu 
prevederile dispuse prin Sentința Civil  nr.1918 din 01.03.2010 a Judec toriei Arad, în 
dosarul nr.2391/55/2007 și menținute prin Decizia Civil  nr.433/A din 23.11.2010 a 
Tribunalului Arad. 

 

ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţeaz  primarul şi se comunic  
cu:  
- Instituţia  Prefectului – Judeţul  Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliar  Arad; 
- Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 
 

INI IATOR, 
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