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PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

 

 privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilul situat în Lipova, str. Matei 

Corvin nr. 60-62, cu destinatie de cimitir public  

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova,   

Având în vedere : 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.297, alin.1, lit.a, 

art.299 și art.300 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.22.951/21.11.2019; 

- raportul de specialitate nr.23.308/25.11.2019, întocmit de Serviciul Urbanism AT 

și Autorizări Transporturi;  

- votul “pentru” a __ consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate 

absolută, cerută de prevederile art.139, alin.3, lit.g din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

                                                     HOTĂRĂŞTE:  

  Art.1. Se instituie dreptul de administrare pentru o perioada de 49 ani, cu drept 

de prelungire cu încă o jumătate din perioada inițială, asupra imobilului situat pe str. 

Matei Corvin nr. 60-62, cu destinație de cimitir public, imobil compus din teren intravilan 

în suprafață de 14.323 mp și două clădiri cu destinație de casă (Scd – 67 mp) și capelă 

mortuară (Scd – 103 mp), având o valoare totală de inventar în sumă de 899.260 lei, în 

favoarea Parohiei Ortodoxe Române Lipova. 

 

  Art.2.  Titularul dreptului de administrare are următoarele drepturi și obligații: 

a)folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, 

dacă este cazul, de actul de constituire; 

b)asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi 

suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcţionări; 

c)efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere a terenurilor cu destinație de 

loc de veci, în limitele actului de dare în administrare şi cu respectarea legislaţiei 

aplicabile; 

d)culegerea fructelor bunului; 

e)efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în 

administrare şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice; 
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f)suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea 

corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării 

necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; 

g)acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii; 

h)obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal, fără schimbarea uzului şi interesului 

public şi destinaţiei bunului; 

i)obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice 

ale bunurilor; 

j)reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii; 

k)semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al 

bunului; 

l)semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea 

certificatului de atestare a edificării construcţiilor. 

 

 Art.3. Predare – primirea bunului descris la art.1, se va efectua prin protocol 

încheiat între părți, la data de 13.12.2019, din partea Orașului Lipova, mandatându-se 

cu semnarea acestuia, dl. Iosif Mircea JICHICI, Primar al UAT Lipova. 

 

         Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea  exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 

 

 

      INIŢIAT PRIMAR,                                         AVIZAT LEGALITATE 
    Iosif Mircea JICHICI                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                             Corina Cătălina POP 
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