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privind introducerea in 
",':Jtfi:?r1,""'#.1;?,113i 

pisune in extraviran, ps 2os4t3
din T434, nr. cad. 310078, in suprafafi de 189628 mp, proprietatea privati a Comunei
$iria, la dispozilia Gomisiei locale pentru stabilirea-drepturitor de proprietate privati
asupra terenurilor $iria

Consiliul Local al comunei $iria av6nd in vedere.
- proiectul de hotirare inaintat de primarul comunei $iria;
- referat de aprobare nr. 12878t26.11.2019 a Primarului comunei giria;

- raportul de specialitate nr. 12879126.11.2019 inaintat de secretarul comunei $iria;- raportul comisiei de specialitate a consiliului Local $iria,- planul de amplasament al imobilului efectuat de P.f .A. Ddnu[ Lucian loan;
[inand cont de prevederile:
-Legea nr.16512013, privind misurile pentru finalizarea procesului de restituire, in naturd

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Rom6nia, cu modificirile ulterioare;

- art.41 alin.7 din Legea 711996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicati;
-Ordinul ACPI nr.70012014 pentru privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie gi inscriere ?n eviden[ele de cadastru 9i carte funciari ;

- art.129 alin.2lit.c si alin.6 lit.c din OUG nr.57l2OO9, privind Codul Administrativ.
Tn temeiul art.139 alin.3, lit.e din OUG nr.57t2}1g privind Codul administrativ, cu 12

voturi pentru

HOTAnA$re:

Art.1 Se aprobd introducerea in circuitul civil a imobilului pdgune in extravilan, ps
209413 din T434, nr. cad.310078, in suprafafa de 189628 mp, proprietitea privati a Comunei
Siria, /a dispozilia Comisiei locale pentru stabitirea drepiuritor de proprietate privatd
asupra terenurilor $iria ,conform planului de amplasament efectuat Oe ir.f.q. Dinu! Lucian
loan, anexi care face parte integrantd din prezenta hotir6re.

Att.2 La inscrierea in cartea funciari a terenului mentionat la art.1 se noteazd la foaia
B - proprietari si a_cte, tere n la dispozilia Comisiei locale pentru stabitirea drepturilor deproprietate privatd asupra terenurilor $iria .

Art.3 Menlionim ci suprafala de 189628 mp rezulti din conspectul de proprietate
intocmit de P'F.A. Ddnu[ Lucian loan, iar prezenta hotirare este necesari pentru iniroducerea
in circuitul civil prin prima inscriere a imobilului mentionat.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se incredinleazi primarul
comunei $iria, se aduce la cunogtinld publici 9i se comunici cu:- lnstitutia Prefectului - jude(ul Arad;

- P.F.A. Ddnut Lucian loan;
- OCPI Arad.
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