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ROMANIA
JUDETUL ARAD

PRIMARIA ORASULUI CURTICI
315200,Curtici,str,Primdriei nr 47, jud, Arad, tel07571464004,fax 0257/464130

E-mail : www. secretariat@primEriacurtici. ro

HOTARAREA NR.
din data de 09.03.2OL7

privind aprobarea solicitirii de trecere a unui teren din proprietatea
Statului Roman in domeniul public al oragului Curtici, in administrarea

Consiliului local al orasului Curtici

Consiliul local al oragului Curtici, intrunit in Sedin!5 extraordinarS,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive nr. BI75/09.03.2017 a domnului primar Ban Ioan Bogdan;
- ExaminSnd proiectul de hotE16re privind aprobarea solicitbrii de trecere unui teren din

proprietatea Statului roman, in domeniul public al orasului Curtici, in administrarea Consiliului local al
orasului Curtici- proiect din initiativa primarului;

- Analiz6nd referatul nr.5963/06.O3.20t7 al Serviciului de urbanism gi amenajarea teritoriului, prin
citre se propune aprobarea solicitbrii de trecere a unui teren din proprietatea Statului rom6n, in
domeniul public al oragului Curtici, in administrarea Consiliului local al oragului Curtici ;

- Av6nd in vedere prevederile art.9 alin.1 din Legea nr.2t3/t998 privind proprietatea public5 9i
regimul juridic al acesteia ;- prevederile art. 7 din Lege nr.5212003 privind transparenfa decizionalS in administrafia publicS,

-cu 
completdrilerlterlTi?;n.',r,.i 

de speciaritate nr,B17 6 7;
- C pentru",

itiunilor art.36,39 alin,2 si 45 din Leg 2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$TE:
ART.I (1)Se aprobd solicitarea de trecere a terenului in suprafa!5 de 11,121 mp,

teren identificat prin nr,cadastral 307042, inscris in CF nr,301042 (provenit din conversia pe

h6rtie a C.F. 10021 nr.top,412/a/7lal2l2) Curtici, situate in oragul Curtici strada Mefianu
nr.22 A, din proprietatea Statului Roman, in domeniul public al oragului Cuttici 9i
administrarea Consiliului local al orasului Curtici.

(2) Imobilul se solicit5 in vederea realiz5rii unui obiectiv de interes public 9i anume -
$trand termal.

ART.2 Imobilul mai sus precizat este evidenliat in documnetalia tehnic5 de identificare
si delimitare intocmit5 de PFA Tolan Alin Dan- topograf autorizat, anexa nr.1 la prezenta
hotE rA re.

Art.3 Cu indeplinirea prevederilor hot516rii se incredinfeazb Serviciul de administrare a

domeniului public 9i privat si Directia economicS.
ART.4 Prezenta hotSrAre se comunicS:- Intitulia Prefectului Judelului Arad;- Consiliului

jrrdelean Arad;- Serviciul de administrare a domeniului public 9i privat; - Direclia economic,
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