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www.primaritm.ro/hcl.php?unid=6FC61D25255E8C3FC225779D0029DED3
Hotararea Consiliului Local 351/28.09.2010
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de
instrainare a imobilului situat in str. Carusso nr.3, proprietar Stanca Mirela, la pretul de 850.000 euro
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2010-21876/14.09.2010, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
GHEORGHE CIUHANDU;
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;
Avand in vedere Adresa nr. DP2010-7659 din 08.09.2010, inregistrata la Directia Patrimoniu de catre Stanca
Mirela, prin av. Paula Gaspar, prin care ne solicita ca Primaria municipiului Timisoara sa se pronunte asupra
dreptului de preemtiune, la intentia de instrainare a imobilului situat in str. Carusso nr.3, inscris in C.F.
nr.416689 (conversie a C.F. nr.81-Timisoara), nr. topo. 278;
Avand in vedere Adresa nr.SC2010-6528 din 09.07.2010, primita de la Directia Dezvoltare, Serviciul Centrul
de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timisoara, prin care ne comunica, ca nu isi exercita
dreptul de preemtiune asupra imobilului situat in str. Carusso nr.3;
Avand in vedere Adresa nr.1538 din 07.09.2010, emisa de catre Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul
Cultural National a judetului Timis, prin care ne comunica, ca nu isi exercita dreptul de preemtiune asupra
imobilului situat in str. Carusso nr.3, imobil inclus in Situl urban, 'Cartierul Cetatea Timisoara', cod
TM-s-A-06095, poz.60, in Lista Monumentelor Istorice-2004;
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: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune privitor la cumpararea
imobilului situat in str. Carusso nr.3, inscris in C.F. nr.416689 (conversie a C.F. nr.81-Timisoara), nr. topo.
278, proprietar Stanca Mirela, la pretul de 850.000 euro, imobil inclus in Situl urban, 'Cartierul Cetatea
Timisoara', cod TM-s-A-06095, poz.60, in Lista Monumentelor Istorice-2004.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu, prin Biroul
Administrare Imobile din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
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- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Doamnei Stanca Mirela;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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