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H O T Ă R Â R E 
privind trecerea unui imobil din inventarul cuprins in  proprietatea privata a orasului 

Santana in  inventarul ce cuprinde proprietatea  publica a  orasului Santana 
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
 Având în vedere : 

-       Referat de specialitate Bogosel Adriana – inspector Programe Europene 

- Referat de specialiate, Colompar Romana – referent Probleme romi 

- Prevederile art. 4 din H.G. nr.1237/2008 privind aprobarea Programului – pilot Locuinte sociale 

pentru comunitatile de romi 

- Prevederile art. 3, alin. (4), art. 7, litera e.), art. 8, alin. (1) din Legea; 213/1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c.) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 

 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001,legea administraţiei publice locale,republicată,cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1 - Se trece imobilului-teren identificat in CF nr. 6412 Santana  nr. top 129 , cadastral 

1738 , in suprafata de 12.915 mp. , din inventarul cuprins in  proprietatea privată a oraşului Santana 

in inventarul ce cuprinde proprietatea  publică a  oraşului Santana in vederea certificarii proprietatii 

publice asupra terenurilor pe care se propune a fi amplasate locuinte sociale pentru comunitatile de 

romi. 

 Art. 2  – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orasului 

Santana ,județul Arad,domnul Enache Viorel , 

 Art. 3 Prezenta se comunica  cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Arad,Serviciul juridic și contencios administrativ; 

- Primarul orasului Santana 

- M.D.R.L. Bucuresti 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Muresan Maftei 

Contrasemnează: 

SECRETARUL ORASULUI SANTANA 
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