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HOTARARE
privind aprobarea documentației de dezmembrare a terenului înscris în CF nr
403160 Ghiroda, nr top 403160, în vederea ieșirii din indiviziune
Consiliul Local al Comunei Ghiroda
Având în vedere Referatul nr. 10081/02.08.2016 al Primarului Comunei
Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;
Având în vedere avizele Comisiei 1-pentru economie, buget, finante,
impozite si taxe, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
administrarea domeniului public si privat, ale Comisiei 2-pentru administratie
locală, ordine publică, juridică, muncă si protecție socială, protecția copilului,
protecţia mediului si ale Comisiei 3-pentru învăţământ și ştiinţă, sănătate și
familie, cultură, sport, culte și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei
Ghiroda
Avand în vedere faptul că terenul înscris în CF nr. 403160 nr top 403160
având categoria de folosință arabil în intravilan extins pentru zona verde,
proprietari fiind dl Stoiadin Ioan Viorel, pe cota de 23/50 și comuna Ghiroda pe
cota de 27/50
Ținând cont de certificatul de urbanism nr. 301 din 27.07.2016, emis de
primarul comunei Ghiroda în scopul: Operațiuni juridice – dezlipire teren
În conformitate cu art. 562 alin.(2) Cod Civil, coroborat cu art. 899 alin. (1)
şi art. 553 alin. (2) Cod Civil
În conformitate cu prevederile art 36 alin. 5 lit (c), din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală;
În temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală:
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă documentația de dezmembrare a terenului înscris în CF nr.
403160, nr top 403160, în suprafață de 1343 mp proprietari fiind dl Stoiadin Ioan
Viorel, pe cota de 23/50 și comuna Ghiroda pe cota de 27/50, conform
documentației întocmite de către PFA Hudema Cristian Petru din 06.2016
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Art. 2 Odată cu aprobarea prezentei hotărâri terenul rezultat în urma ieșirii
din indiviziune, în suprafață de 725 mp, va intra în inventarul domeniului public al
comunei Ghiroda
Art. 3 Actele de dezmembrare si iesire din indiviziune a imobilului mentionat
la Art. 1 se vor incheia in forma autentica, iar pentru semnarea acestora se
deleaga Secretarul Comunei Ghiroda, domnul Sorin Viorel Prilipceanu.
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează
Compartimentul Urbanism -Mediu din cadrul Primariei comunei Ghiroda;
Art. 5 Hotarârea se comunică :
-

Prefecturii Judeţului Timiş
Primarului Comunei Ghiroda
OCPI Timis
D-lui Stoiadin Ioan - Viorel
Compartimentului Urbanism - Mediu
Compartimentului Contabilitate
Cetăţenilor prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CÂMPEAN IONEL

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda
Nr. 26 din 09.08.2016
Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi “pentru”
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