
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.114 
 DIN 25.11.2021 

Privind aprobarea trecerii unor imobile  din domeniul public al comunei Şimand 
în domeniul public al județului Arad 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Adresa nr.25612/12.11.2021 a Consiliului Judeţean Arad, Serviciul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, înregistrată la Primăria comunei Şimand sub 
nr.4261/18.11.2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.332/22.10.2021, privind solicitarea de trecere 
din domeniul public al comunei Șimand în domeniul public al județului Arad a unor 
imobile;  

- prevederile art.294 alin.(3) și (7) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 

În temeiul art. 139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
          H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART.1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Şimand în domeniul public al 
județului Arad, a imobilelor terenuri extravilane înscrise în cărțile funciare: 
-C.F. nr.311485 Șimand, nr. cadastral 311485, în suprafață de 39.070 mp; 
-C.F. nr.307962 Șimand, nr. cadastral 307962, în suprafață de 44.269 mp; 
-C.F. nr.310221 Șimand, nr. cadastral 310221, în suprafață de 4632 mp. 
ART.2. - Trecerea din domeniul public al comunei Şimand în domeniul public al județului 
Arad, a imobilelor terenuri extravilane menționate la art.1, se face în scopul modernizării DJ 
709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa.  
ART.2. - Începând cu data prezentei se revocă HCL nr.91/30.09.2021, privind aprobarea 
trecerii unor imobile  din domeniul public al comunei Şimand în domeniul public al județului 
Arad 
ART.3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- biroul financiar contabil; 
-Consiliul Judeţean Arad; 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 
               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                     Brîndaş Lavinia 
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