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Proiect de hotarare din 08.10.2018
privind aprobarea solicitarii de finantare in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, in
conditiile art. 9, alin. 34, pct. 1 si 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, in
cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica
initiate de catre unitati administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018-23310/08.10.2018 al Primarului Municipiului
Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-23310/08.10.2018 a Directiei Cladiri Terenuri si Dotari
Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018
-23310/08.10.2018/;
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, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere dispozitiile art. 9, alin. 34, pct. 3 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Ordinul 511/2017 a Directorului General al A.N.C.P.I. privind modificarea si completarea
Procedurii si modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie
a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale, aprobata
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016
numita in continuare Procedura;
Avand in vedere Ordinul nr. 536/2017 privind modificarea si completarea Specificatiilor tehnice de realizare
a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara,
finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobate prin Ordinul directorului general
al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 979/2016;
Avand in vedere adresa O.C.P.I. Timis cu nr. 7535/30.08.2018, inregistrata la Primaria Municipiului
Timisoara cu nr. SC2018-20858, referitoare la lucrarile de cadastru sistematic;
In conformitate cu prevederile art.36........ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba depunerea solicitarii de finantare in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de
catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in conditiile art. 9, alin. 34, pct. 1 si 12 din Legea nr. 7/1996
a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul
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Programului National de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de catre
unitatile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale, conform anexei nr. 1 la prezenta;
Art.2: Se aproba incheierea contractului pentru finantare in cadrul Programului national de cadastru si carte
funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica, cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis,
conform Anexei nr. 2 la prezenta;
Art.3: Consiliuil Local al Municipiului Timisoara va desemna pe viceprimarul Imre Farkas ca persoana
responsabila cu urmarirea contractului de finantare si monitorizarea contractului de achizitie;
Art. : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari
Diverse I Est, Biroul Cladiri Terenuri I Est;
Art. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
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