
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.48 
din 30.05.2017 

privind aprobarea documentatiei de prima inscriere a imobilului situat in Vladimirescu str. Revolutiei 

nr.4 cuprins in ANEXA nr.72 din H.G. nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului 
Arad precum si al municipilor, oraselor si comunelor din judetul Arad cu modificarile si completarile 

ulterioare la pozitia nr.1, cod de clasificare 1.6.6    
 

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 

-votul de  16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinara din 30.05.2017 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.78 din Ordinul nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de 

avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, actualizat,  

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 documentatia de prima inscriere a imobilului situat in Vladimirescu str. 

Revolutiei nr.4 cuprins in ANEXA nr.72 din H.G. nr.976/2002 privind atestarea domeniului public 
al judetului Arad precum si al municipilor, oraselor si comunelor din judetul Arad cu modificarile 
si completarile ulterioare la pozitia nr.1, cod de clasificare 1.6.6    

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Vladimirescu şi Biroul de urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu  . 
 

Prezenta hotărâre 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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