ROMANIA
.ruDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SAG

HOTARAREA
Nr. 3l din 28.03.2018.
Privind aprobarea emiteri acordului pentru repozitionare a imobilului teren inscris in
CF 401278 $ag
Consiliul Local al Comunei $ag, intrunit in gedin{a ordinari din data de 28.03.201 8,
AvAnd in vedere referatul nr. 2404123.03.2018 al d-lui Viceprimar - Luca Florin .prin care
solicitd emiteri acordului pentru repoziEionare a imobilului teren inscris in CF 401278 $ag 9i
referatul de specialitate al d-nei Bocan Milica - inspector de specialitate in cadrul primdriei comunei
$ag, compartiment Urbanism.
Avdnd in vedere rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
$ag.

Tinind cont de H.C.L Eagnr.7128.01.20lr8.
Avdnd in vedere H.G nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judelului Timig
precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judelul Timig, coroborat cu prevederile
Ordinului ANCPI nr. 70012014 Ordin pentru aprobarea regulamentului d,e avizare, receplie qi
inscriere in cartea funciari, Legea nr. 7/1996 privind cadastrul gi publicitatea imobiliard, republicatd,
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG $ag, aprobat prin H.C.L $ag nr. l/2015.
ln conformitate cu prevederile art.36, alin.4,lit.(d), alin,6 lit (a) pct.l4 si art.45 din Legea
nr.2l5l200l- Legea administraliei publice locale, republicatd qi actualizatS.

HOTARA$TE
Art.l Se

aprobd emiterea acordului Consiliului Local al comunei $ag, pentru repozilionare Ei
modificare de suprafali a imobilului identificat in CF nr.401278 $ag, avdnd categoria de folosinld
drum, in suprafatd de 179850 mp, conform planului topografic cu strizi din comuna $ag, efectuat de
citre S.C Procad S.R.L, nr. ctr.48120l7, care face parte integrantA din prezenta hotdrdre.
Aft.2 Repozi{ionarea gi modificarea de suprafaf[, se va nota in Cartea Funciara cu mentiunea
,,Domeniul public al comunei $ag in administrarea Consiliului Local $ag,,
Art.3 Prezenta hotdrdre se comunica:
- lnstituliei Prefectului judetului Timis;
- Compartimentul urbanism, Camerei Agricole - Din cadrul primdriei comunei $ag;
- O.C.P.l. Timis;
- Mass-media locala nrin afisai.

PRE$EDINTE DE $EDINTA.
LUCA FLORIN

CONTRASEMNEAZA

