ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COM UNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constatarea apartenenţei unor terenuri la domeniul privat al comunei Cărpiniş
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
Referatul nr.4.422 din 23.10.2015 întocm it de prim ar şi secretar , precum şi anunţul
nr.3.477 din 01.09.2015 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre;
-expunerea de motive a d-lui prim ar Sima Ioan;
Ţinând seam a de faptul că imobilele pentru care se constată apartenenţa la domeniul privat
al comunei Cărpiniş nu au fost revendicate de alte persoarie in baza legislaţiei pentru restituirea
proprietăţilor;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru problem e de buget-finanţe,adm inistraţie publică
locală,servicii şi com erţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In temeiul prevederilor art. 4 si art. 6 alin .(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică ,cu modificările şi com pletările ulterioare;
în conformitate cu prevederile art.36 alin .(l) , art.45,art.l 19 şi art.121 alin.(l) din Legea
administraţiei publice locale n r.2 15/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1-Se constată apartenenţa Ia domeniul privat al com unei Cărpiniş a următoarelor
terenuri:
Descrierea terenului
Num ărul de carte
Suprafaţa
Nr.
Num ărul
terenului
funciară
cadastral/topografic
crt.
-mpteren intravilan
1.079
1312
1601/417,419-491/8
1.
2.

1312

1601/417,419-491/9

539

teren intravilan

3.

1312

1601/417,419-491/10

539

teren intravilan

A 827/1
CC 1607
328-329/b

17.000
4.315
2158
cota de Vi

teren intravilan
teren intravilan
teren intravilan

4.
5.
6.

-

401328

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desem nează Primarul Comunei
Cărpiniş.
A rt.3-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Cărpiniş;
-Biroului contabilitate;
-Oficiului de Cadastru şi Publ icital&Tmohiliară Timiş.
Cărpiniş,29 octombrie 2015
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