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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea unor măsuri vizând imobilele înscrise în CF nr.301742 Lipova și CF 

nr.306763 Lipova 

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 

Având în vedere: 

-prevederile art.121 din Constituţia României; 

 -prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile art.129, alin.2, lit.c și art.607, alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 -Hotărârea nr.121/27.09.2019 a Consiliului Local Lipova privind reglementarea situației juridice 

a imobilului situat în Lipova, str. Matei Corvin nr. 60; 

  -Hotărârea nr.186/18.11.2013 a Consiliului Local Lipova privind achiziţionarea de către Oraşul 

Lipova a unui imobil situat în Lipova, str. Matei Corvin nr.62 și contractul de vânzare-cumpărare al 

imobilului, autentificat sub nr. 414/26.11.2013;  

 -plan de amplasament şi delimitare identificare a imobilului, Anexa 1.36, întocmit de către 

P.F.A. Jula Gheorghe; 

-inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.20.828/21.10.2019; 

-raportul de specialitate nr.20.829/21.10.2019, întocmit de Serviciul Urbanism AT și Autorizări 

Transporturi; 

- avizul comisiilor de specialitate;  

-votul “pentru” a 14 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139, alin.3, lit.h 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 aprobă alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 301742 Lipova sub nr. cadastral 301742, 

compus din teren intravilan în suprafață de 4.860 mp, cu casă și capelă mortuară și CF nr.306763 

Lipova sub nr. cadastral 306763, compus din teren intravilan în suprafață de 9.463 mp cu casă. 

Art.2. Se atestă apartenența la domeniul public al Orașului Lipova, a imobilului rezultat în urma 

alipirii celor două imobile identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se dispune BCPI Lipova efectuarea cuvenitelor mențiuni în documentele de publicitate 

imobiliară. 

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. 

       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

          Dorin Ciprian TAMAȘ                                                SECRETAR GENERAL AL UAT, 

                                                                                                   Corina Cătălina POP 

 

Lipova, la 30.10.2019 
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