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HOTĂRÂREA nr. 93 
Din data de 29.10.2019 

Privind aprobarea rectificării scriptice  a suprafeței aferente  Cărților Funciare 
301516 Zădăreni și 301350 Zădăreni, precum și trans-notarea notării de sub 

A1 din CF nr.302687 Zădăreni cad.271 în CF nr.301350 Zădăreni cad.272 

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data 
de 29.10.2019, orele 1730, 

 Având în vedere: 

- Prevederile art. 121 din Constituția României; 

- Prevederile art.2 alin.4 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, 

republicată; 

- Prevederile art.129 alin.2 lit.c din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 

- Prevederile art.219 alin.3 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară; 

- Prevederile art.907-908 Cod Civil; 

- Referatul aparatului de specialitate cu nr.5173 din 23.08.2019; 

- Referatul de aprobare al primarului cu nr. 5172 din 23.08.2019; 

- Votul pentru a 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri; 

 

În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART.1. – Se aprobă rectificarea scriptică  a suprafeței aferente  Cărții Funciare cu 

nr.301516 Zădăreni cu nr. top. 43 proprietate privată a Comunei Zădăreni, conform 

cu măsurătorile efectuate, de la suprafața de 2880 mp cât figurează în Cartea 

Funciară, la suprafața de 2124 mp conform măsurătorilor din planul de amplasament 

și delimitare aflat în anexa  1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. - Se aprobă rectificarea scriptică  a suprafeței aferente  Cărții Funciare cu 

nr.301350 Zădăreni cu nr. top. 44/2 proprietate privată a Comunei Zădăreni, 
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conform cu măsurătorile efectuate, de la suprafața de 784 mp cât figurează în Cartea 

Funciară, la suprafața de 586 mp conform măsurătorilor din planul de amplasament și 

delimitare aflat în anexa  2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.3. - Se aprobă trans-notarea notării de sub A1 din CF nr.302687 Zădăreni 

cad.271 în CF nr.301350 Zădăreni cad.272, în vederea corectării înscrierii eronate a 

constucției în cartea funciară. 

 

ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se 

comunică cu:  

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

- Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Compartiment Impozite și Taxe locale; 

- O.C.P.I Arad; 

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

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR,                                   
          BENE FLORIAN       CORBEI EMANUEL PETRU 
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