MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL ADMINISTRARE
PATRIMONIU – BAZE SPORTIVE
Nr. SC2010 – 21996 / 15.09.2010

APROBAT
Primar
Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT
Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al
Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piaţa Iosefin din
Timişoara în vederea casării şi valorificării

Având în vedere adresa Direcţiei de Dezvoltare, prin Serviciul Investiţii, înregistrată sub
nr. SC2010-20560/30.08.2010, prin care ne comunică că începând cu luna octombrie 2010 vor fi
demarate lucrări de demolare/dezafectare şi lucrări de construcţii montaj în cadrul programului de
„Reabilitare a Pieţei Iosefin” din Timişoara;
Având în vedere L.213/1998, Anexa 1, III pct. 2 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea nr. 40/13.02.1999 şi Contractul de Concesiune nr.
7/03.05.1999,
Având în vedere OG. nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi
al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru a putea fi scoase din funcţiune şi pentru a putea casa
mijloacele fixe consemnate în Anexă, este necesară trecerea bunurilor din domeniul public al
municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara,
Dezafectarea şi demolarea halei I, halei II şi a magaziilor va presupune colectarea de
deşeuri feroase şi neferoase ce vor fi recuperate din dezmembrare şi predate la fier vechi pentru
valorificare.
Faţă de cele de mai sus :
PROPUNEM:
Emiterea unui HCL care să aprobe:
1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al
Municipiului Timişoara a mijloacelor fixe aflate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului
Timişoara şi în concesiune la S.C. PIEŢE S.A., evidenţiate în Anexă, ca parte integrantă din
prezentul referat ;

2. Aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe din Anexă;
3. Sumele încasate prin valorificare vor fi vărsate la bugetul local;
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