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Privind introducerea în evidențele de cadastru și carte funciară a terenului 
intravilan în suprafață de 5470 mp, teren intravilan, aferent loc. Zădăreni, 

teren proprietatea publică a comunei Zădăreni, (în urma reorganizării 
administrative din anul 2004  prin care s-a înființat comuna Zădăreni) 

 
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa de îndată, din 

data de 23.12.2019, orele 1730, 

 

 Având în vedere: 

- Prevederile art.121 alin.1 și 2 din Constituția României, republicată; 
- prevederile  art. 129, alin.1 și alin.2, lit.d, alin.7, lit. n, art. 139, alin.1, din 

cuprinsul Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
- prevederile art. 78 -79 din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700 din 9 

iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

- Referatul d-lui. Frunză Grigore cu nr.8294 din 23.12.2019 ; 
- Referatul de aprobare a primarului cu nr. 8295 din 23.12.2019; 

- Votul pentru a 9 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri; 
 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
ART.1. - Se aprobă introducerea în evidențele de cadastru și carte funciară a terenului 
intravilan în suprafață de 5470 mp, aferent loc. Zădăreni, teren proprietatea publică a 
comunei Zădăreni, (în urma reorganizării administrative din anul 2004  prin care s-a 
înființat comuna Zădăreni). 
 
ART.2 - Se aprobă documentația de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și 
carte funciară a terenului în suprafață de 5470 mp aferent unei suprafețe de intravilan 
din localitatea Zădăreni, întocmită de către SC Geo Topo SRL, conform planului de 
amplasament și delimitare - anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se 
comunică cu:  
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad; 
-  Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 
  
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR,                                   
    TOMOIAGĂ IOAN                            CORBEI EMANUEL PETRU 
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