
ROMÂNIA 
JEDEŢEL TIMIŞ 
COME NA SÂN AND REI 
CONSILII L LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 73 
din 28.10.2021

priv ind aprobarea dezlipirii terenului extravilan înscris în CP 111215 Sânandrei 

Consiliul I.oca! al Comunei Sânandrei. judelui Timiş, reuniI in şedinţă ordinară.

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9184 din 21.10.2021 privind aprobarea dezlipirii 

terenului extravilan înscris în CF 111215 Sânandrei . iniţiat dc primarul Comunei Sânandrei-domnul 
Conran Claudiu-Florin;

- Referatul nr. 9183/21.10.2021 al Primarului Comunei Sânandrei. privind aprobarea 
dezlipirii terenului extrav ilan înscris în CF 111215 Sânandrei:
-Raportul de specialitate elaborat de inspector din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului. Ovidiu-Mircea Ghilezan. înregistrat sub nr. 9185 21.10.2021;

- documentaţia topografică pentru dezlipirea parcelei înscrise în CF 111215 Sânandrei. 
elaborată de ing. topograf Zaharia Gabriel;

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2;
In conformitate cu prevederile:

- art. 879-880 din Noul Cod Civil;
- 40 şi art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare:
- art. 129 alin (6) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.l (1 )Se aprobă dezlipirea terenului înscris în CF 111215 Sânandrei în suprafaţă de 17900 
mp, categoria de folosinţă păşune în extravilan, aflat în domeniul privat al Comunei Sânandrei, în 2 
loturi, după cum urmează:

-lot. 1 în suprafaţă de 1500 mp. categoria de folosinţă păşune în extravilan.
-lot. 2 în suprafaţă de 16400 mp. categoria de folosinţă păşune în extravilan. 5
(2) Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topografică de dezlipire a parcelei înscrisă în CF 

111215 Sânandrei. întocmită de ing. topograf Zaharia Gabriel-anexa la prezentul proiect.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului şi Primarul Comunei Sânandrei.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Comunei Sânandrei;
-OCPI Timiş:
- Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
- Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu http://www,primaria- 

sinandrei.ro.

PREŞEDINTE DEi/ŞEDINŢĂ,
Lucian Nasta //
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