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Proiect de hotarare din 03.10.2018
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Proiect de hotarare din 03.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara,
la intentia de instrainare a cotei de • aferenta ap SAD 1 , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul
de 50.000 euro
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere expunerea de motive cu nr SC2018- 22899/03.10.2018 privind oportunitatea proiectului de
hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr SC2018- 22899/03.10.2018 intocmit de Compartimentul
Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
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 adresa nr. 2939/11.09.2018, emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis,
Avand in vedere cererea petentului TUDUCAN VIORICA GIANINA, in calitate de proprietara a cotei de
• aferenta imobilului situat in Timisoara, str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol , ap SAD 1 , prin care solicita
sa ne pronuntam asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a cotei de • din imobilul evidentiat
in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22, si anume ' SAD 1 la subsol compus din 11 incaperi
cu 8.164% din pci si 97/1189 mp teren in proprietate ' , la pretul de 50.000 euro.
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Comp SAD, Biroului
Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, , Serviciului Scoli Spitale,
In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) si c), art.123 alin (1) din Legea administratiei publice
Locale nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului
Timisoara;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de
instrainare a imobilului ap. SAD 1, situat in Timisoara , str. Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, evidentiat in CF
nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22 , la pretul de 50.000 euro .
Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Monumente-Cabinet
Viceprimar 2 , Directia Cladiri Terenuri Dotari DiverseI Est , Directia Economica.
Art.3 : Prezenta hotarare se comunica :
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- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Serviciului Juridic
- Directiei Edilitare
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Serviciului Scoli Spitale
- Biroului Sport Cultura
- Directiei Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Corpului de control si antifrauda
- dnei TUDUCAN VIORICA GIANINA
- Mass-media locale;
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