
 

 

 

 

 

        HOTĂRÂREA NR.28 
                      DIN 29.03.2022 

privind aprobarea dezlipirii terenului extravilan, înscris în C.F. nr. 310223 Şimand, 
în suprafață de 9741 mp 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 
29.03.2022 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al d-nului Sodinca Iustin-Constantinescu, viceprimar al comunei 
Șimand, prin care propune dezlipirea terenului  extravilan, înscris în C.F. nr.310223 Șimand; 
- Raportul de specialitate al d-nei secretar general Brîndaș Lavinia; 
- Prevederile art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.132-135 din Ordinul ANCPI nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului 
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat şi 
completat; 
- C.F. nr. 310223 Şimand; 
- Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a terenului 
din C.F. nr. 310223 Șimand, executat de PFA SCROB TUDOR SILVIU; 
- prevederile art.129 alin.(2), lit.(c), alin.(6), lit.(c) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- votul ,,pentru” a 7 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 13 consilieri 

În temeiul art. 139 alin.(3) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. - Se aprobă dezlipirea terenului extravilan, înscris în C.F. nr. 310223 Șimand, în 
suprafaţă de 9741 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu 
propunerea de dezmembrare, întocmit de către PFA SCROB TUDOR SILVIU - anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Lotul 1 în suprafață de 8500 mp 
- Lotul 2 în suprafaţă de 1241 mp; 

ART.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Şimand şi se comunică cu:   

- Primarul comunei Şimand; 
- Instituția Prefectului judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- BCPI Chişineu-Criş; 

 
  
 

Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 
                Barna Lionel                                        Secretar general,  
              Brîndaş Lavinia 
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