ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA CARPTNI$
CONSILruL LOCAL

HoTARARE
pentru modificarea Hotdr6rii Consiliului Local al Comunei C[rpinig nr.9 din27 iulie 2016

Consiliul Local al Comunei Cdrpinig;

AvAnd in vedere :
Referatul nr.3533 din 28.07.2016 intocmit de primar gi secretar, precum gi anunlul nr.3534
din 28.07 .2016 referitor la elaborarea proiectului de hotdr6re ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
Jindnd seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanle,administrafie publica
locald,servicii gi comer!,administrarea domeniului public Ai privat al comunei, amenaj area
teritoriului gi urbanism din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l) gi alin.(5) lit.c) gi art. 45 din Legea administraliei
publice locale nr.2l5l200l,republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare,adoptd prezenta

HOTARARP:
Art. l-Hotdrdrea Consiliului Local

al Comunei Carpinig nr.9 din

27.07.2016 privind

dezmembrarea unor terenuri se modificd dupd cum urmeazd:

l.Articolul

1 va avea urmitorul cuprins:
,,Art.1(1)- Se aprobd dezmembrarea fard sultd a terenului situat in intravilanul localitalii
Cdrpinig , aflat in domeniul priv at al comunei Carpinig,inscris in CF nr.400013 Cdrpinig,nr.top.
1089- ljgslbl2la,cu suprafala de 2.878 mp.,conform documentatiei tehnice anexate care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.
(2) Concomitent cu dezmembrarea se va incheia un act de iegire din indiviziune gi se vor
acorda numere cadastrale noi . Comunei Carpinig ii va reveni lotul nr. l,iar Societd{ii Comerciale
Ameropa Grains SA lotul ffi.2, conform documentatiei tehnice de dezmembrare anexate."

Art.2-Prezenta hotdr6re se publicd pe site-ul propriu gi,totodatd,se comunicd:
-Institufiei Prefectului- Judelul Timig;
-Primarului Comunei Carpinig;
-oficiului de cadastru gi Publicitate Imobiliard Timig;
-biroului contabilitate.

Cdrpinig,29 septembrie 201 6
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ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA CARPTNI$
CONSILruL LOCAL

HoTARARE
pentru modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al Comunei Cdrpinig nr.9 din27 iulie 2016

Consiliul Local al Comunei Cdrpinig;

AvAnd in vedere :
Referatul nr.3533 din 28.07.2016 intocmit de primar gi secretar, precum $i anunful rr.3534
din 28.07.2016 referitor la elaborarea proiectului de hotdrdre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima loan;
Jindnd seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanfe,administralie public[
locald,servicii gi comer!,administrarea domeniului public gi privat al comunei, amenaj area
teritoriului gi urbanism din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l) ti alin.(5) lit.c) $i art. 45 din Legea administrafiei
publice locale nr.2I5l200l,republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare,adoptd prezenta

HOTARARP:
Art. l-Hotdrdrea Consiliului Local

al

Comunei Cdrpinig nr.9 din 27.07.2016 privind

dezmembrarea unor terenuri se modificd dupd cum urmeazd:

l.Articolul

1

va avea urmltorul cuprins:

,,Art. I ( 1)- Se aprob d, dezmembrarea frr6 sultd a terenului situat in intravilanul localitalii
Cdrpinig aflat in domeniul priv at al comunei Cdrpinig,inscris in CF nr.400013 Cdrpinig,nr.top.

,

1089-

ljgslbl2la,cu suprafala de 2.878 mp.,conform documentatiei tehnice

anexate care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.
(2) Concomitent cu dezmembrarea se va incheia un act de iegire din indiviziune gi se vor
acorda numere cadastrale noi . Comunei Cdrpinig ii va reveni lotul nr. l,iar Societdlii Comerciale
Ameropa Grains SA lotul ffi.2, conform documentatiei tehnice de dezmembrare anexate."

Art.2-Prezenta hot[r6re se publicd pe site-ul propriu gi,totodatd,se comunicd:
-Institufiei Prefectului- Judeful Timig;
-Primarului Comunei Cdrpinig;
-oficiului de cadastru gi Publicitate Imobiliard Timig;
-biroului contabilitate.
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