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HOTĂRÂRE   

                                       

privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Lipova, str. Iancu 

Jianu nr. 25 

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 

Având în vedere: 

-  prevederile art. 121 din Constituţia României; 

    -  prevederile art.555 din Codul Civil; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.21.026/24.10.2019; 

- raportul de specialitate nr.21.028/24.10.2019, 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.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 radiază dreptul de administrare al Consiliului Local al Orașului Lipova, asupra 

imobilului înscris în CF nr.306467 Lipova sub nr. cad. 306467, ca urmare a încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1044/10.06.2019. 

Art.2  Se radiază dreptul de administrare al Consiliului Local al Orașului Lipova, asupra 

imobilului înscris în CF nr.306473 Lipova sub nr. cad. 3306473, ca urmare a încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1056/12.06.2019. 

Art.3 Se radiază dreptul de administrare al Consiliului Local al Orașului Lipova, asupra 

imobilului înscris în CF nr.306469 Lipova sub nr. cad. 306469, ca urmare a încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1041/10.06.2019. 

Art.4 Se radiază dreptul de administrare al Consiliului Local al Orașului Lipova, asupra 

imobilului înscris în CF nr.306468 Lipova sub nr. cad. 306468, ca urmare a încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1042/10.06.2019. 

Art.5 Se dispune BCPI Lipova efectuarea mentiunilor corespunzătoare în evidențele de 

publicitate imobiliară. 

     Art.6 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 

Nr.139 
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