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Hotararea Consiliului Local 9/30.01.2018
privind validarea listei terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului
Timisoara, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1526 din 23.01.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara,
domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1526 din 23.01.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si
Dotari Diverse-Biroul Cladiri, Terenuri, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 1526/23.01.2018;
Avand in vedere Adresa nr. SC2017-011507/24.11.2017 a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere adresa nr.SC2017-011507/23.01.2018 a Serviciului Juridic;
Avand in vedere adresa nr.SC2017-011507/19.01.2018 a Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse-Biroul
Cladiri, Terenuri din care reiese ca notificarile depuse conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3
au fost solutionate, deasemenea nu au fost depuse cereri privind redobandirea dreptului de proprietate depuse
in baza O.U.G.nr. 94/2000, republicata, modificata si completata prin O.U.G.nr. 209/2005, privind
retrocedarea unor imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania;
Avand in vedere Procesul verbal nr.SC2017-5704 din 28.03.2017, incheiat cu ocazia intrunirii Comisiei
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003;
Avand in vedere Anexa 1 nr.SC2018-1526 din 23.01.2018 cuprinzand lista terenurilor disponibile si libere de
sarcini din inventarul Municipiului Timisoara, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate
personala;
Avand in vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizata si republicata, privind sprijinul acordat tinerilor
intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala si a H.G. nr.896 din 29.07.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei
pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului
public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba validarea listei terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului
Timisoara, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
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intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, conform Anexei 1.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari
Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentul de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI
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