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www.primaritm.ro/hcl.php?unid=7A723306EF565043C225738D003F7C36
Hotararea Consiliului Local 411/27.11.2007
privind atribuirea directa a unei suprafete de teren catre CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr.25478/14.11.2007 - 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 prevederile art. 8 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic la
acesteia, modificata ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.71/2007 privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul
public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al acestuia in vederea realizarii unei platforme
tehnologice de gestionare a deseurilor in municipiul Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica;
Avand in vedere prevederile art.2, alin.3, lit.(d), (e) din Legeanr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
HOTARASTE
Art.1: Se aproba atribuirea directa catre Consiliul Judetean Timis, in baza unui contract de concesiune, pe o
perioada de 49 ani, cu plata unei redevente, a parcelei de teren cu nr.top.694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3
inscrisa in CF nr. 8442 Chisoda, cu suprafata de 27.354 mp, domeniul privat al municipiului Timisoara, pentru
realizarea unei statii de transfer a deseurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deseuri
amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Sanovita, in cadrul proiectului sistem integrat de gestiune a
deseurilor. Redeventa este de 1,5%/an din cifra de afaceri realizata din activitatea desfasurata la statia de
transfer a deseurilor nepericuloase.
Art.2 :In cazul in care nu se realizeaza statia de transfer a deseurilor nepericuloase in termen de 24 de luni,
terenul revine in proprietatea Municipiului Timisoara.
Art. 3:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Salubrizare din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara;
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Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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