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Proiect de hotarare din 04.01.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=E5B7F56391994C5FC22582130038F0DC
Proiect de hotarare din 04.01.2018
privind privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul
renuntarii la dreptul de proprietate de catre Juravle Michael si Juravle Cosmina-Valentina
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-140 din 04.01.2018, a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-140 din 04.01.2018, 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.SC2018-140 din 04.01.2018;
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.SC2017-30227 din 04.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara, de
catre Juravle Michael si Juravle Cosmina-Valentina, prin care ne instiinteaza ca, renunta la dreptul de
proprietate asupra imobilului-teren inscris in C.F. nr.440488-Timisoara, nr. cad.50542, nr.
topo.8625-8626/1/3, in suprafata de 118 m.p., reprezentand teren intravilan pentru drum ;
Avand in vedere, 'Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate' autentificata sub nr.1177 din 14.11.2017,
la Biroul Individual Notarial 'Irina-Maria Lapadat' ;
In conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) si art. 889 din Codul Civil;
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 dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a imobilului-teren inscris in
C.F. nr.440488-Timisoara, nr. cad.50542, nr. topo.8625-8626/1/3, in suprafata de 118 m.p., care face obiectul
renuntarii la dreptul de proprietate, de catre Juravle Michael si Juravle Cosmina-Valentina.
Art. 2: Se aproba trecerea imobilului - teren, mentionat la art.1, din domeniul privat in domeniul public al
Municipiului Timisoara, cu destinatia de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari
Diverse - Biroul Cladiri-Terenuri si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.
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Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- 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;
- Juravle Michael si Juravle Cosmina-Valentina;
- Mass-media locale.
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