
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL          
               
    

HOTARARE  nr. 74 / 2018 
cu privire la inscrierea definitiva in domeniul privat 

 al municipiului Curtea de Arges a terenului in suprafata de 957 mp  
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges, intrunit in sedinta convocata de indata : 

Avand in vedere : 
-Referatul nr. 13205/21.05.2018 al Compartimentului juridic. 
-Prevederile srt. 553 alin. (2) Cod civil; 
-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
 In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, 
republicata; 

H O T A R A S T E 
 
 Art.1. Se ia act de  de renuntarea la dreptul de proprietate de catre Societatea 
“Confarg SA”, cu sediul social in municipiul Curtea de Arges, strada Victoriei nr. 5, judetul 
Arges, inregistrata la Registrul Comertului Arges sub nr. J03/135/1991, CUI RO 156094, 
reprezentata prin administrator Craciunescu Vernel, asupra terenului in suprafata de 957 mp 
curti – constructii situat in intravilanul municipiului Curtea de Arges, strada Victoriei nr. 5, 
judetul Arges, cu numarul cadastral 85473, inscris in Cartea Funciara nr. 85473 a localitatii 
Curtea de Arges, Judetul Arges. 
 Art.2. Se ia act de faptul ca prin Incheierea nr. 6378/22.06.2016 Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Arges – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Curtea de Arges a 
inscris provizoriu dreptul de proprietate mod dobandire Lege in cota de 1/1 asupra A1 in 
favoarea municipiului Curtea de Arges – domeniul privat. 
 Art.3. Se aproba inscrierea definitiva in Cartea funciara a terenului in suprafata de 957 
mp curti - constructii situat in intravilanul municipiului Curtea de Arges, strada Victoriei nr. 5, 
judetul Arges, cu numarul cadastral 85473, inscris in Cartea Funciara nr. 85473 a localitatii 
Curtea de Arges, Judetul Arges. 
 Art.4. Terenul in suprafata de 957 mp curti - constructii situat in intravilanul 
municipiului Curtea de Arges, strada Victoriei nr. 5, judetul Arges, cu numarul cadastral 85473, 
inscris in Cartea Funciara nr. 85473 a localitatii Curtea de Arges, Judetul Arges urmeaza a fi 
inregistrat in inventarul domeniului privat al municipiului. 
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