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Proiect de hotarare din 21.09.2018
privind schimbarea de destinatie, aprobarea de trecere din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Timisoara si aprobarea de demolare a cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita
cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr.
427376 Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, cu
nr.SC2018 - 22349/26.09.2018;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22349/26.09.2018 al Serviciului Scoli- Spitale din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018- Anexa la Raportul de specialitate
nr.SC2018 - 22349/26.09.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 285/22.05.2018, privind privind propunerea de schimbare a
destinatiei cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in
Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea demolarii;
Avand in vedere Avizul conform emis de catre Ministrul Educatiei Nationale, nr.10493/17.09.2018 transmis
prin adresa nr. 2391/18.09.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.SC2018 22252/25.09.2018;
Avand in vedere dispozitiile art. 3, alin. (4), art. 4 si art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul
public al statului si al unitatilor administrativ - teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001;
Avand in vedere dispozitiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si al
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale 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 schimbarea de destinatie schimbarea de destinatie, aprobarea de trecere din domeniul public
in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea de demolare a cladirii in care si-a desfasurat
activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28,
inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea edificarii, pe terenul ramas liber, a unei sali de sport si a unui
bazin de inot, pentru elevii Colegiului National Banatean Timisoara.
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Art.2: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului
Timisoara a cladirii identificate la art. 1.
Art.3: Se aproba demolarea cladirii identificate la art. 1, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare, privind
lucrarile de demolare;
Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli - Spitale si Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationarea
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Colegiul National Banatean;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.
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