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Hotararea Consiliului Local 373/28.09.2010
www.primaritm.ro/hcl.php?unid=A848C2D827DEC54CC22577AB001FD5E0
Hotararea Consiliului Local 373/28.09.2010
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile
(constructie nefinalizata si teren) din domeniul public al Municipiului Timisoara si administrarea
Consiliului Local al Municipiului Timisoara in domeniul public al Statului Roman si administrarea
Ministerului Sanatatii, in vederea realizarii Institutului Regional de Oncologie din Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2010 - 22886/27.09.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.
ing. 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;
Luand in considerare Hotararea Guvernului nr.866/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul
privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor,
oraselor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective;
Avand in vedere Protocolul incheiat intre Unitatea Sanitara Spitalul Clinic Municipal Timisoara si Consiliul
Local al Municipiului Timisoara cu nr. SC2003-1538/30.01.2003;
Avand in vedere Adresa de la Ministerul Sanatatii cu nr. de iesire 4812/14.05.2009, inregistrata la Primaria
Municipiului Timisoara cu nr. SC2009-010265/15.05.2009;
Avand in vedere Adresa de la Ministerul Sanatatii cu nr. de iesire 35207/09.09.2010, inregistrata la Primaria
Municipiului Timisoara cu nr. SC2010-021885/14.09.2010;
Avand in vedere Adresa de la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis cu nr. de iesire
11188/21.09.2010, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 022627/22.09.2010;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (constructie
nefinalizata si teren) din domeniul public al Municipiului Timisoara si administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timisoara in domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii, in
vederea realizarii Institutului Regional de Oncologie din Timisoara;
In baza articolului 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, modificata;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.2, lit. c) si alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr.
438/24.11.2009, articol care va avea urmatorul continut:
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'Se aproba trecerea imobilului constructie nefinalizata denumita 'Investitia Spitalul Clinic Municipal' cu nr. de
inventar 18548, situat in Timisoara, Calea Torontalului si a celor 2 parcele pe care este situat, respectiv parcela
cu nr. top 23485/2, inscrisa in C.F. nr. 416654 si parcela cu nr. top 23484/2/1, inscrisa in C.F. nr.416655, din
domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul public al statului roman, in vederea realizarii
Institutului Regional de Oncologie din Timisoara'.

Art. 2: Se aproba modificarea articolului 4 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr.
438/24.11.2009, articol care va avea urmatorul continut:
'In cazul in care constructia Institutului Regional de Oncologie din Timisoara nu demareaza in termen de
maxim 2 ani de la data emiterii prezentei hotarari, imobilul constructie nefinalizata denumita 'Investitia
Spitalul Clinic Municipal' cu nr. de inventar 18548, situat in Timisoara, Calea Torontalului si cele 2 parcele pe
care este situat, respectiv parcela cu nr. top 23485/2, inscrisa in C.F. nr. 416654 si parcela cu nr. top
23484/2/1, inscrisa in C.F. nr.416655, vor reveni in domeniul public al Municipiului Timisoara si
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.'

Art. 3: Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 438/24.11.2009
vor ramane nemodificate.
Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu si Institutia
Arhitectului Sef din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politia Comunitara;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Ministerului Sanatatii;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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