ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind insusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului
dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si Buciuman Ramona Lenuta

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.3742 din 27.10. 2008 întocmit de primarul comunei şi biroul
contabilitate prin care se propune aprobarea raportelor de evaluare a terenurilor ce fac obiectul
schimbului dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si Buciuman Ramona Lenuta;
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;
Vazand rapoartele de evaluare nr.16.10/27.10.2008 si 17.10/27.10.2008 intocmite de SC
Evaluator Grup SRL Arad;
In baza prevederilor Hotararii nr.20 din 27 martie 2008 a Consiliului Local al Comunei
Carpinis;
În temeiul prevederilor art. .36 alin.(1) , art.45 si art.121 alin.(4) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:
Art.1-Se insusesc rapoartele de evaluare a terenurilor nr.16.10/27.10.2008 si
17.10/27.10.2008 intocmite de SC Evaluator Grup SRL Arad, ce fac obiectul schimbului dintre
comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si Buciuman Ramona Lenuta ,conform Hotararii nr.20
din 27 martie 2008 a Consiliului Local al Comunei Carpinis.
Art.2-Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
-primarului comunei si biroului contabilitate al primariei;
-notarului public;
-sotilor Buciuman Aurel si Buciuman Ramona Lenuta.
Carpinis,31 octombrie 2008
Nr.20
PRESEDINTE DE SEDINTA
BOCIOC AUREL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
STANILA IOAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
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 rectificării
bugetului local pe anul 2008

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 rectificării bugetului local pe anul 2008.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul comunei şi biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea rectificării bugetului local.
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 31 octombrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2008.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr._______din_________2008

REFERAT
privind insusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului
dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si Buciuman Ramona Lenuta
Prin Hotararea nr.20 din 27 martie 2008 a Consiliului Local al Comunei Carpinis s-a
aprobat schimbul unui teren cu suprafata de 9.778 mp ,proprietatea sotilor Buciuman Aurel si
Buciuman Ramona Lenuta,cu un teren din proprietatea privata a comunei Carpinis ,cu suprafata de
7.076 mp.
In conformitate cu prevederile art. 121 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, schimbul de teren din domeniul
privat al comunei se face pe baza unui raport de evaluare insusit de consiliul local.
Avand in vedere cele de mai sus,propunem consiliului local insusirea rapoartelor de
evaluare a terenurilor ,intocmite de SC Evaluator Grup SRL Arad.

PRIMAR
SIMA IOAN

CONTABIL
STANIA RUXANDRA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
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 insusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor
ce fac obiectul schimbului dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si
Buciuman Ramona Lenuta

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 insusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului
dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si Buciuman Ramona Lenuta.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul comunei şi biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare insusirea rapoartelor de evaluare a
terenurilor ce fac obiectul schimbului dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman Aurel si Buciuman
Ramona Lenuta.
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 31 octombrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind insusirea rapoartelor de
evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului dintre comuna Carpinis si sotii Buciuman
Aurel si Buciuman Ramona Lenuta.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA CARPINIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind asocierea comunei Carpinis cu judetul Timis si unitatile administrativteritoriale din judetul Timis in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Deseuri Timis
Consiliul Local al Comunei Carpinis;
Avand in vedere:
Adresa nr.12946 din 22.09.2008 a Consiliului Judetean Timis prin care se solicita asocierea
comunei Carpinis la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara deseuri Timis “ADID”
pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor si extinderea infrastructurii in
judetul Timis;
Referatul nr.3795 din 31.10.2008 intocmit de primarul comunei Carpinis;
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;
Prevederile art.9 alin.(1),(2) si (3) din Hotararea nr.349/2005 privind depozitarea
deseurilor,completata prin Hotararea Guvernului nr.210/2007;
Prevederile art.49,pct.A din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul
deseurilor,cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice,modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2008;
Prevederile art.1 alin.(1) si alin.(4),art.2 alin.(1) lit.e) din Hotararea Guvernului nr.855/2008
pentru aprobarea actului constitutiv-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect
de activitate serviciile de utilitati publice;
Prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.246/2005;
Prevederile art.11 alin.(1),art.12 alin.(1) si art.36 alin.(2) lit.b),d) si e),alin.(4) lit.f),alin.(6)
lit.a),pct.14 si alin.(7) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu
modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1-Se aproba asocierea comunei Carpinis,prin Consiliul Local al Comunei Carpinis,cu
judetul Timis si unitatile administrativ-teritoriale din judetul Timis pentru infiintarea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID),persoana juridica de drept privat si de utilitate
publica.
Art.2-Se aproba Actul constitutiv-cadru si Statutul –cadru al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Deseuri Timis (ADID),prevazute in anexa nr.1 si anexa nr.2 care fac parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.3-Se aproba participarea comunei Carpinis,prin Consiliul Local al Comunei Carpinis,la
patrimoniul initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID) cu o
contributie in numerar de 1000 lei .
Art.4-Se imputerniceste Primarul comunei Carpinis,d-l Sima Ioan, sa semneze Actul
Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID).
Art.5-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei si aparatul de specialitate al primarului.
Art.6-Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
-Consiliului Judetean Timis;
-primarului comunei.
Carpinis,31 octombrie 2008
Nr.21
PRESEDINTE DE SEDINTA
BOCIOC AUREL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
STANILA IOAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARPINIS
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
asocierea comunei Carpinis cu judetul Timis si unitatile administrativteritoriale din judetul Timis in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Deseuri Timis

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 asocierea comunei Carpinis cu judetul Timis si unitatile administrativteritoriale din judetul Timis in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Deseuri Timis.
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 asocierea comunei Carpinis cu judetul
Timis si unitatile administrativ-teritoriale din judetul Timis in vederea constituirii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
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 31 octombrie 2008.La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 consilieri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,cu unanimitate de voturi,să propună
plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre privind asocierea comunei
Carpinis cu judetul Timis si unitatile administrativ-teritoriale din judetul Timis in vederea
constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr._______din_________2008

REFERAT
privind asocierea comunei Carpinis cu judetul Timis si unitatile administrativ-

teritoriale din judetul Timis in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Deseuri Timis

Prin adresa nr.12946 din 22.09.2008, Consiliul Judetean Timis ne informeaza ca una din
conditiile de eligibilitate impuse pentru promovarea proiectelor de investitii in sectorul
managementului deseurilor care sa asigure conformitatea infrastructurii in sectorul de mediu cu
standardele in vigoare este si existenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si a unui operator
regional.
Avand in vedere cele de mai sus,Consiliul Judetean Timis a inaintat un model de hotarare
pentru aprobarea asocierii si infiintarea Asociatiei,Actul consitutiv si Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara.
In vederea incadrarii in termenele impuse de Ministerul Mediului si Dezvoltarii
Durabile,hotararea trebuie sa fie luata cel mai tarziu pana la finele lunii octombrie 2008.
Operatorul regional urmeaza sa fie stabilit prin licitatie publica,acesta va avea ca actionari
unitatile administrativ-teritoriale din judet.
Aportul la capitalul social va fi in numerar,cu suma de 1000 lei.

PRIMAR
SIMA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea unor terenuri în domeniul privat al comunei Cărpiniş
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.4035 din 20.11.2008 întocmit de primarul şi secretarul
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 art.26 alin.(1) şi art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) , art.45,art.119 şi art.121 alin.(1) din Legea
administraţiei 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 trecerea în domeniul privat al comunei Cărpiniş a urmatoarelor terenuri:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numărul de carte funciara
si numărul cadastral al
parcelei
HB 791
A 792/1
A 792/2
CF nr.626
1266/417,419-491
CF nr.1157
1089-1095/b/1/b
CF nr.1005
1089-1095/b/2/a
1954
1260-1264/417,419-491/1/a

Suprafaţa parcelei
-mp-

Descrierea terenului

5.791
455
107
5.755

balta
Arabil intravilan
Arabil intravilan
Arabil in pasune

2.877

Arabil in pasune

2.877

Arabil in pasune

12.336

Arabil

Art.2-Se aproba dezlipirea parcelelor prevazute la art.1.

Art.3-Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
-biroului contabilitate;
-locuitorilor comunei,prin afişare.
Carpinis,24 noiembrie 2008
Nr.22
PRESEDINTE DE SEDINTA
DAMIAN POMPIL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
STANILA IOAN

