ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii-„Reţea de canalizare şi
staţie de epurare a apelor uzate menajere în localităţile Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.1786 din 19.05.2008 întocmit de primarul comunei;
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;
În baza prevederilor art.44 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006,cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(4) lit.d) şi f),alin.(6) lit.a),pct.14 şi art. 45
din Legea administratiei publice locale nr 215/2001,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1-Se aprobă proiectul tehnic –„Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor
uzate menajere în localităţile Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş” ,conform documentaţiei
întocmite de S.C. H & S ENGINEERING SRL Timişoara ,cuprinsă în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
şi biroul contabilitate.
Art.3-Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-biroului contabilitate;
-locuitorilor comunei,prin afişare.
Cărpiniş,21 mai 2008
Nr.28
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HOLBAN PAVEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
STĂNILĂ IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită ,precum şi a dreptului de concesiune
al d-rei Boca Nataşa asupra terenului înscris în CF nr.2787 Cărpiniş,nr.cadastral A 77/18

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cărpiniş nr.42 din 9 decembrie 2005 drei Boca Nataşa, domiciliată în Cărpiniş, i s-a atribuit un teren de 500 mp pentru construirea
unei locuinţe, din care: în folosinţă gratuită,o suprafaţă de 300 mp de teren,conform Legii
nr.15/2003,şi 200 mp de teren din cartea funciară de mai sus i s-a concesionat fără licitaţie,cu
plata taxei de concesionare stabilită potrivit legii.
Conform art.6 din Legea nr.15/2003,republicată,în termen de 1 an de la data atribuirii
terenului beneficiarul acestuia este obligat să înceapă construcţia locuinţei,obligaţie pe care dra Boca Nataşa nu a îndeplinit-o.
Ţinând seama de cele arătate mai sus,propunem consiliului local retragerea dreptului
de folosinţă gratuită,precum şi a dreptului de concesiune al d-rei Boca Nataşa asupra terenului
de mai sus.

PRIMAR
SIMA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind atribuirea unui teren d-lui Boca Daniel, beneficiar al Legii nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ,propunem atribuirea unei parcele de
teren,astfel:
Nr.
crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE
BENEFICIARULUI

Nr.CF şi
nr.top.al parcelei

1.

Boca Daniel

CF nr.2787 Cărpiniş
Nr cadastral A 77/18

Suprafaţa de
teren
atribuită în
folosinţă
gratuită
Mp
300

Suprafaţa de
teren
concesionată
mp
200

Menţionăm că d-l Boca Daniel îndeplineşte condiţiile cerute de Legea nr.15/2003
pentru atribuirea de teren în folosinţă gratuită,precum şi pentru concesionarea fără licitaţie
publică a terenului.
PRIMAR
SIMA IOAN

SECRETAR
STĂNILĂ IOAN

COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită,
precum şi a dreptului de concesiune al d-rei Boca Nataşa asupra terenului înscris în
CF nr.2787 Cărpiniş,nr.cadastral A 77/18

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme
de buget-finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului
public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă
gratuită,precum şi a dreptului de concesiune al d-rei Boca Nataşa asupra terenului
înscris în CF nr.2787 Cărpiniş,nr.cadastral A 77/18.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea retragerii dreptului de
folosinţă gratuită,precum şi a dreptului de concesiune al d-rei Boca Nataşa asupra terenului
înscris în CF nr.2787 Cărpiniş,nr.cadastral A 77/18.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 21 mai 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului
de folosinţă gratuită,precum şi a dreptului de concesiune al d-rei Boca Nataşa asupra
terenului înscris în CF nr.2787 Cărpiniş,nr.cadastral A 77/18.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui teren d-lui
Boca Daniel,beneficiar al Legii nr.15/2003

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme
de buget-finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului
public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui teren d-lui Boca
Daniel,beneficiar al Legii nr.15/2003.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul şi secretarul comunei .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea atribuirii unui teren d-lui
Boca Daniel,beneficiar al Legii nr.15/2003.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş, membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 21 mai 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii
unui teren d-lui Boca Daniel,beneficiar a Legii nr.15/2003.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

COMISIA PENTRU PROBLEME DE BUGET-FINANŢE,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,SERVICII ŞI COMERŢ,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiţii-„Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în localităţile
Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,modificată şi completată, şi art.22 şi art.45 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş,Comisia pentru probleme
de buget finanţe,administraţie publică locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului
public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului şi urbanism a fost desemnată pentru
dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul
de investiţii-„Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în
localităţile Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit
de referatul întocmit de primarul comunei.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea proiectului tehnic pentru
obiectivul de investiţii-„Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în
localităţile Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”.
În conformitate cu prevederile art.22 şi art.45 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cărpiniş membrii comisiei au examinat proiectul
de hotărâre în şedinţa din 21 mai 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 3 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului
tehnic pentru obiectivul de investiţii-„Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor
uzate menajere în localităţile Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI CĂRPINIŞ
Nr.______din________2008

REFERAT
privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii-„Reţea de
canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în localităţile
Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, modificată şi completată , şi ale Legii privind finanţele publice locale
nr.273/2006,cu modificările şi completările ulterioare,propun consiliului local aprobarea
proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii – “Reţea de canalizare şi staţie de epurare a
apelor uzate menajere în localităţile Cărpiniş şi Iecea Mică,judeţul Timiş”.
Proiectul staţiei de epurare şi reţelei de canalizare a fost întocmit de S.C. H & S
ENGINEERING SRL Timişoara.
PRIMAR
SIMA IOAN

