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Nr. 21069/22.09.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru trecerea din domeniul public al 

județului Arad în domeniul public al comunei Fântânele a unui imobil 
 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții privind administrarea 
domeniului public și privat al județului și ale art.190 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, președintele consiliului județean asigură respectarea 
prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui 
României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean, 
precum și a altor acte normative. 

Conform prevederilor art. 286 din O.U.G. nr. 57/2019 alin. (3) Domeniul public 
al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din alte bunuri 
de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public 
naţional. 

Prin adresa nr. 4396/26.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 
16632/27.07.2021, Consiliul Local al Comunei Fântânele, conform Hotarârii nr. 
82/23.07.2021 solicită trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul public 
al comunei Fântânele a imobilului identificat prin CF nr. 308778 Fântânele în suprață 
de 7.339 mp .  

Suprafața de teren de 7.339 mp este solicitată de comuna Fântânele în vederea 
realizării căilor de acces în zona cartierului nou edificat în comună precum și pentru 
implementarea unui proiect de investiții având ca obiectiv amenajarea unei piste de 
biciclete.  

În sesnsul celor de mai sus și în conformitate cu prevederile art, 182 alin. (2) și 
art. 286 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre 
pentru trecerea din domeniul public al județului Arad în domeniul public al comunei 
Fântânele a unui imobil. 
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