
HOTĂRÂRE nr. 872 din 3 iunie 2004
privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere

Curtici - Arad" din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad şi trecerea
Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad

EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004 
Data intrarii in vigoare : 22 iunie 2004

Forma actualizata valabila la data de : 26 ianuarie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 22 iunie 2004 pana la 26 ianuarie 2018

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
213/1998 privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă
din  prezenta  hotărâre,  aflate  în  administrarea  Regiei  Autonome  "Administraţia  Zonei  Libere  Curtici  -
Arad", din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad.
    ART. 2
    Se aprobă trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.
    ART. 3
    În Zona Liberă Curtici - Arad se menţine regimul de zonă liberă prevăzut de Legea nr. 84/1992 privind
regimul zonelor libere, cu modificările ulterioare.
    ART. 4
    Predarea-preluarea bunurilor  prevăzute  la  art.  1  se  face pe  bază  de protocol  încheiat  între  părţile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                --------------
         p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
                                 Toma Zaharia,
                                secretar de stat

                Ministrul delegat pentru administraţia publică,
                                 Gabriel Oprea

            Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
                               Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finanţelor publice,



                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 3 iunie 2004.
    Nr. 872.

    ANEXĂ
*T*

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în administrarea Regiei

Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad",
care trec din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Adresa           Persoana       Persoana     Nr. M.F. din    Caracteristicile
 imobilelor        juridică       juridică      inventarul      tehnice ale
  care se           de la        la care se    care alcătu-    imobilelor care
 transmit          care se       transmite     iesc domeniul     se transmit
                   transmite    proprietatea    public al
                 proprietatea    imobilelor     statului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Oraşul       Statul român,    Judeţul Arad,   1. 65415, Cod    1. Teren,
   Curtici,     în administra-   în administra-  de clasificare   platforma I,
   judeţul      rea Regiei       rea Regiei      82906            Curtici,
   Arad         Autonome "Ad-    Autonome "Ad-                    suprafaţa =
                ministraţia      ministraţia                      75 ha
                Zonei Libere     Zonei Libere
                Curtici-Arad"    Curtici-Arad"
2. Municipiul                                    2. 65416, Cod    2. Teren,
   Arad,                                         de clasificare   platforma II,
   judeţul                                       82906            suprafaţa =
   Arad                                                           15 ha
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*

                              -----------


