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                                                   HOTĂRÂRE                                             PROIECT 

 

privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.305089 Lipova,  

sub nr. cadastral 305089, reprezentând străzi în intravilan 

 

 

   

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 

Având în vedere: 

 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.129, alin.2, lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

22973/21.11.2019; 

- raportul de specialitate nr. 23.137/25.11.2019, întocmit de Serviciul Urbanism AT și Autorizări 

Transporturi; 

 - planul de amplasament și delimitare a imobilui cu propunerea de dezlipire, avizat OCPI sub 

nr. 22.793/02.11.2019. 

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

prevederile art.139, alin.3, lit.e 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, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1  Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr.305089 Lipova, sub nr. cadastral 305089, 

în suprafaţă totală de 13.693 mp, reprezentând intravilan cu DJ 572-km 126+863-km127+830, în 

patru loturi, după cum urmează: 

-  lotul nr. 1, de sub nr. cadastral 306798, în suprafață de 871 mp reprezentând drum în intravilan; 

- lotul nr. 2, de sub nr. cad. 306796 în suprafață de 1.270 mp reprezentând drum în intravilan;  

- lotul nr. 3, de sub nr. cad. 306797 în suprafață de 219 mp reprezentând drum în intravilan;  

- lotul nr. 4, de sub nr. cad. 306799 în suprafață de 11.333 mp reprezentând drum în intravilan;  

Art.2.  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. 

 

 

 

    INITIAT  PRIMAR,                                                            AVIZAT  LEGALITATE 

Iosif  Mircea JICHICI                                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                                               Corina Cătălina POP 

 

 

 

Lipova, la 21.11.2019 
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