ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea unor terenuri
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
în baza referatului nr.1764 din 27.05.2014 întocmit de Compartimentul urbanism,disciplina in
constructii;
In conformitate cu referatele de admitere emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Timiş:
-Referatul de admitere nr.66478 / 2014 pentru documentaţia topografică de dezlipire a terenului
înscris în CF nr.402320 Cărpiniş,nr.cadastral 402320;
Referatul de admitere nr.71080 / 2014 pentru documentaţia topografică de dezlipire a terenului
înscris în CF nr.40Q942 Cărpiniş,nr.cadastral 400942;
Având în vedere că prezenta hotărâre este act autentic unilateral ,conform art.269 din Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,precum şi faptul că a fost emisă în vederea operării dezlipirii
în cartea funciară;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi
urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In baza prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,republicată,cu
modificările si completările ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(l) şi alin.(5) lit.b) şi c) , art.45 şi art. 123 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/200l,republicată,cu modificările si completările ulterioare,adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l-Se aprobă dezlipirea terenului intravilan aflat in domeniul privat al comunei Cărpiniş,înscris în
CF nr.402320 Cărpiniş,nr.cadastral 402320,cu suprafaţa de 8.011 m2,în două loturi,conform documentaţiei
topografice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Se aprobă dezlipirea terenului intravilan aflat in domeniul privat al comunei Cărpiniş,înscris
în CF nr. 400942 Cărpiniş,nr.cadastral 400942,cu suprafaţa de 5.702 m2,în două loturi,conform
documentaţiei topografice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 -Parcela cu nr.cadastral 403635,cu suprafaţa de 3.698 mp., dezmembrată conform art.l, se va
concesiona prin licitatie publică pentru realizarea de constructii destinate activitatilor economice .
Art.4-Licitatia pentru concesionarea terenului va fi organizată de o comisie care va avea urmatoarea
componenţă:
1.Sima Ioan-primar-presedinte;
2.Stănilă Ioan-secretarul comunei-secretar;
3.Stănia Ruxandra-contabil-membru;
4.Damian Pompil-consilier local-membru;
5.Jurca Teodor- consilier local-membru.
Art.5-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul
urbanism,disciplina in constructii.
Art.6-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Cărpiniş;
-Biroului contabilitate;
-Compartimentului urbanism,disciplină în construcţii;
-Oficiului de Cadastru şi Publici!
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