-\
ROMANIA
JUDETUL TIMI$

coMUNA $AG
PRIMAR
DISPOZITIA
Nr.85 din 24.05.2017
pentru sedinfa
Privind convocarea membrilor Consiliului Local $ag
r{.os.zotz orele 10.00

"^l'#:l"J;:j::";l;*:;re

art.3e,arin

l,

si arr.68, arin.l

ordinari din data de

din Legea nr.215t2001 -

Legea Administra{iei

Publice locale, modificatd 9i completatd'
Art. I . Se convoac
Art.2. $edinta are

1. HotdrAre

DISPUNE:
lui Local $ag pentru gedin{a ordinard din data de

de

3 I '05 '201

7' orele I 0'00'

zi:

i:--.: .^^-+-.. .^.rintolc cnnqilirrlrr Local al Comunei $ag
eqedintelui de ;edinfa pentru ;edinlele Consiliului

din luna mai2017

2.
3.
4.

de 793 mp
concesiune asupra terenului in suprafa{a
Hot[rdre privind transferului dreptului dep"t,,;
pe numele
Wili
|mbri Elisabeta 9i Horn Claus
identificat in CF 400145 $ag, de pe t*ut.i
Horn Iuliana - Daniela ;
de 447 mP
concesiune asLrpra terenului in suPrafaP
Hotdrdre privind transferului dreptului de
numele
Marincu Sarrda - Minerva gi Marincu Borislav Pe
iderrtificat in CF 401057 $ag, de pe
Boboia Maria ;
asupra terenului in suprafald de 626 mp
Hot6rare privind transferului dreptului de.concesiu.ne
identificat in cr'+borq5 $ag, de pe Rus olimpiLr;;;;if'r?;"[:'f,"..Hi;.:"'flin.ipur.ror investilii.
in anul 2017;
inscris in CF nr'405208 $ag situat in comuna $ag "
a comunei
c teren pentru parc, in proprietatea privatd
a funciar6;

Cultura[
8/10'03.2017 Privind aprobarea Agendei

de proprietate publicb

al

comunei

$ag'

-

asupra

comunei
e 371 mp tererr aflat in domeniul privat al
5;

806 mp tererr aflat in domeniul privat al comunel

?!2

rnp

t"'"rt

aflat in domeniul privat al comunei

0.

economici la obiectivul de
extindere re[ea . comuna $ag' proiect ;i execu{ie" '
de
qi indicatorii tehnico - economici la obiectivul

i indicatorii

telrnico

-

NA $AG"
st
ului iegional de dezvoltare a infrastructurii de apa
- 2020- a terenului pentru construclia /extirrderea/
15. intrebdri, interPel6ri'
Art.2. Prezenra Dispozilie se comunic6:

-

lnstituliei Prefectuluijudefului Timig
ConsiliuluiJudelean Timig ;
Consilierilor Consiliului Local $ag;

;
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li
!

PRIMAR,
RO$U FAVIUS - ALIN

q

AVIZAT
SECRETAR,
NIERGE$ PF]TRU

