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 constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda
a terenului pentru drum înscris în CF nr. 401994 Ghiroda, intravilan comuna Ghiroda

Consiliul Local al Comunei Ghiroda
Având în vedere Referatul nr. 5337/21.05.2014 al Primarului Comunei Ghiroda,
domnul Dorel Vasile Cădariu;
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;
Având în vedere Declaraţia de renunţare la proprietate autentificată sub nr. 644 din
09.05.2014 la BNP MARIA BORA de către Dobrița Gelu, în calitate de proprietar al
terenului
Avand în vedere faptul că terenul înscris în CF nr. 401994 Ghiroda are destinaţie de
drum
Având în vedere extrasul CF nr. 401994 Ghiroda în care a fost notată declaraţia de
renunţare la proprietate
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 constată apartenenţa la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului
înscris în CF nr. 401994 Ghiroda, în suprafață de 1249 mp şi asupra căruia Dobrița Gelu a
depus şi înregistrat declaraţia de renunţare la proprietate în conformitate cu prevederile art.
889 din Codul Civil;
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Art. 2 Odată cu aprobarea prezentei hotărâri imobilul va intra în inventarul
domeniului privat al comunei Ghiroda
Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează
Compartimentul Urbanism -Mediu din cadrul Primariei comunei Ghiroda;
Art.4 Hotarârea se comunică :
-

Prefecturii Judeţului Timiş
Primarului Comunei Ghiroda
D-lui Dobrița Gelu
OCPI Timis
Compartimentului Urbanism - Mediu
Compartimentului Contabilitate
Cetăţenilor prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ovidiu JURJ
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda
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