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HOTĂRÂREA  Nr. 127 

din 20.12.2017  
privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan în suprafată de 131 mp înscris în C.F. 314618 cu 

nr. cad.314618  
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,                                                                              
VǍZÂND: 
-referatul Biroul de urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu   

-raportul d-ului primar Crişan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre 
-schiţa de dezmembrare  întocmită şi vizată de OCPI Arad 

-votul de 17 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 20.12.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile art. 879 alin 2 şi art. 880 Cod civil,  
-pevederile art.132 alin.1 şi art.135 alin.1 lit.a din Ordinul nr. 700/09.07.2014, actualizat privind 

aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, actualizat,  
-prevederile art.23 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

In temeiul prevederilor art. 121, ale art.36 alin. (2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit. b şi ale art. 45 

alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă dezlipirea terenului intravilan, în suprafată de 131 mp înscris în C.F.314618 

cu nr. cad.314618  în 2 loturi,  conform schiţei de parcelare anexate ce face parte integrantă din 
proiect dupa cum urmează: 

-Lot. 1  nr. cad. 315960 în suprafată de 75 mp 
-Lot. 2  nr. cad. 315959 în suprafată de 56 mp 
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Vladimirescu şi Biroul de urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu  . 
 

Prezenta hotarare se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  
- Biroul de urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu  

- locuitorii comunei prin afişaj şi publicitate media   
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