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HOTĂRÂRE

privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda
a terenului înscris în CF nr. 400723 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
Consiliul Local al Comunei Ghiroda
Având în vedere Referatul nr. 5409/14.04.2017 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu
Ionuț, prin care se propune trecerea în patrimoniul comunei Ghiroda, domeniul privat, a terenului înscris în
CF nr. 400723 Ghiroda, nr top 400723, în suprafață de 766 mp
Ținând cont de faptul că terenurile respective nu au fost revendicate de alte persoane în baza Legii
Decretului Lege 42/1990, Legii 18/1991, a Legii 1/2000 și a Legii 10/2001, a Legii 247/2005, nu fac obiectul
unui litigiu judecătoresc și nu au afost atestate ca facând parte din domeniul public al comunei;
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 2pentru 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;
În baza prevederilor art.36(1) din Legea 18/1991 Legea fondului funciar, cu modificările și
completările ulterioare;
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 constată apartenența la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr.
400723 Ghiroda, nr cad 400723, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, în suprafață de 766 mp
Art. 2 Se va actualiza inventarul domeniului privat cu terenul prevăzut în prezenta hotărâre;
Art. 3 Hotarârea se comunică :
-

Prefecturii Judeţului Timiş
Primarului Comunei Ghiroda
Compartimentului Urbanism – Mediu și Compartimentului Contabilitate
OCPI Timis
Cetatenilor prin afisare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Radu LOBONEA

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda
Nr. 79 din 19.04.2017
Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi “pentru”, 1 vot “abtinere”
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