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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA
307200 GHIRODA, STR VICTORIA NR 48, - JUD TIMIŞ
Tel: 0256/205201 - Fax: 0256/287406
E-mail: primariaghiroda@yahoo.com
primaria.ghiroda@cjtimis.ro

HOTĂRÂRE
privind inchirierea terenului din CF nr. 400260 Giarmata Vii, nr.Top 1185/2, comuna
Ghiroda, in suprafata de 1676 mp, proprietar Statul Roman, teren aferent imobilului dobandit
in baza Legii 112/1995 situat in localitatea Giarmata Vii, str. Parcului nr. 144A, jud. Timis
Consiliul local al comuneiGHIRODA
Având in vedere iniţiativa Primarului Comunei Ghiroda, exprimată în expunerea de
motive nr. 2814 din 02.03.2016,
Având in vedere adresa dnei Gavriloni Nausica nr. 2414/24.02.2016, domiciliata in
Localitatea Giarmata Vii, str. Parcului nr.144
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru economie, buget, finante, impozite si taxe,
juridica, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea
domeniului public si privat, ale Comisiei II - pentru administratie locala, munca si protectie
sociala, protectia copilului, sanatate si familie precum si ale Comisiei III - pentru pentru
ordine publica, cultura, stiinta, invatamant, turism, sport, si culte, protectia mediului din
cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
Avand in vedere HCL nr. 128/09.11.2015, privind aprobarea impozitele si taxele locale
pentru anul fiscal 2016
In conformitate cu Legea 227/2015 Codul Fiscal,
In temeiul prevederile art 36 alin. 2 lit.(b) si alin. 4 lit. (a), art 45 alin.2 lit.(a), art. 63
alin. 1 lit. (c) si alin. 4 lit.(b) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala
republicata
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba inchirierea terenului din CF 400260 localitatea Giarmata Vii , nr.
Top 1185/2, com. Ghiroda, in suprafata de 1676 mp, proprietar Statul Roman, teren
aferent imobilului dobandit in baza Legii 112/1995, situat in localitatea Giarmata-Vii, str.
Parcului, nr144A, dna Gavriloni Nausica
Art. 2 Se aproba intocmirea contractului de inchiriere pe o perioada de 1 an, avand
ca obiect cele prevazute la art.1, care face parte din prezenta hotarare
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Art. 3 Pretul de inchiriere, se va stabili in coformitate cu HCL privind impozitele si
taxele locale pentru fiecare an fiscal in curs.
Art. 4 Inchirierea se anuleaza in cazul retrocedarii suprafetei de teren catre fostul
proprietar sau mostenitorii acestuia, in baza unei sentinte judecatoresti definitive si
irevocabile.
Art. 5 Se imuputerniceste domnul primar Vasile Dorel Cadariu, sa semneze contractul
de inchiriere prevazut la art.2.
Art. 6 Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Timis – Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios
Administrativ
- Primarului comunei Ghiroda
- Compartimentului Impozite si taxe
- Dna Gavriloni Nausica
- Cetatenilor prin afisare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZSOK CSABA TIBERIU

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda
Nr.59 din 30.03.2016
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi “pentru”
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