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Proiect de hotarare din 29.01.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=5244951085A8ABE6C225823300497DD7
Proiect de hotarare din 29.01.2018
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara, in domeniul privat al municipiului
Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta, situat in Timisoara Piata Alexandru
Mocioni nr.1
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, 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.SC2018-1907 din
29.01.2018;
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 din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, prin care domna Laichici Lilica, proprietar al
apartamentului nr.1, situat in imobilul din Piata Al. Mocioni nr.1, inscris in C.F. col.
nr.406513-C1-Timisoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicita concesionarea unei suprafete de
32 m.p., in vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificata prin
H.C.L. nr.596/09.12.2014;
Avand in vedere adresa CT2017-7020 din 26.01.2018, a Serviciului Juridic ;
Avand in vedere adresa CT2017-7020 din 11.01.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Conform dispozitiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publica, trecerea
din domeniul public in domeniul privat al municipiului, se va face prin hotarare a Consiliului Local;
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 trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului
Timisoara, a terenului aferent constructiei cu destinatia de locuinta, situat in Timisoara, Piata Alexandru
Mocioni nr.1, inscris in C.F. nr. 406513-Timisoara (conversie a C.F. nr. 5085), nr. topo. 12215, in suprafata de
818 m.p.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica - Biroul Evidenta
Patrimoniului si Directia Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri-Terenuri, din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.
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Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Doamnei Laichici Lilica;
- Mass-media locale.
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