
CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA                                                   Avizat                                                   
JUDEŢUL  ARAD                                                                                 secretar 

 PROIECT 
HOTĂRÂREA  NR.  

Din  data de _________________
Privind convocarea adunării cetățenești în vederea alegerii reprezentantului proprietarilor ce va 
face parte din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad
Având în vedere:

-  expunerea de motive a primarului comunei 
- prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 (**republicată**)(*actualizată*)a fondului 

funciar
- prevederile art.2  alin 1 lit. h  din Regulamnetul privind procedura de constituire, 

atribuţiile şi funcţionarea comisiilor  pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate,  precum şi punerea în 
posesie a proprietarilor aprobat prin   H.G.R. nr. 890/2005  
    
    In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1   Se convoacă în data de  20 septembrie ora 11 la sediul primăriei comunei Livada 
cetățenii  deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat  reconstituirea dreptului de 
proprietate în conformitate cu prevederile Legii 18/1991  a fondului  funciar , adunare 
cetățenească ce are ca scop numirea reprezentantului proprietarilor  ce va face parte din Comisia 
locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituția prefectului județului Arad 
- Primarul comunei Livada
- Se aduce la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei comunei Livada  și publicarea 

acesteia pe situl www.livada-arad.ro

Inițiator de proiect                                                                             Contrasemnează
Bimbo Iosif                                                                                               secretar

                     Răcănel Ionela Nadia 

  

http://www.livada-arad.ro/


Expunere de motive

Având în vedere  prevederile  art.2  alin 1 lit. h  din Regulamnetul privind 
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor  pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de 
atribuire a titlurilor de proprietate,  precum şi punerea în posesie a proprietarilor 
aprobat prin   H.G.R. nr. 890/2005  , consider necesar aprobarea acestui proiect de 
hotărâre deoarece , persoanele deposedate sau mostenitorii acestora trebuie sa isi 
numeasca un reprezantant ce va face parte din Comisia locală pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , și totodată numirea de către 
Prefectul județului Arad prin Ordin a noii Comisii locale de fond funciar. 

Primar 
Bimbo Iosif 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-
FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________

 Privind convocarea adunării cetățenești în vederea alegerii reprezentantului 
proprietarilor ce va face parte din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor
Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie  
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar 
dl. TĂRȘAN NELU –membru
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru 
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru 
dl.AUREL BĂLAȘ -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la convocarea adunării 
cetățenești în vederea alegerii reprezentantului proprietarilor ce va face parte din 
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, hotărâre care se avizează_______________________.

Preşedinte Secretar
Șerb Militon                                                              Florincuța Alexandrina  




