ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea punctelor de imbarcare/debarcare a persoanelor
transportate prin cursele regulate si curse speciale
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.4033 din 20.11.2008 întocmit de primarul comunei;
Vazand adresa nr.14438/16.10.2008 a Consiliului Judetean Timis privind intocmirea
programului judetean de transport;
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 Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,Ordinului
nr.353/2007 al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr.92/2007 si Ordinului nr.972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea
Regulamentului –cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini –cadru
al serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) si alin.(6) lit.a),pct.14 si art.45 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 stabilesc punctele de imbarcare/debarcare a persoanelor transportate prin cursele
regulate si cursele speciale,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei.
Art.3-Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
-Consiliului Judetean Timis;
-operatorilor de transport rutier;
-locuitorilor comunei,prin afisare.
Carpinis,24 noiembrie 2008
Nr.24
PRESEDINTE DE SEDINTA
DAMIAN POMPIL

ROMANIA
JUDETUL TIMIS

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
STANILA IOAN

ANEXA
la Hotararea nr.24 din 24.11.2008

COMUNA CARPINIS
CONSILIUL LOCAL

PUNCTELE DE IMBARCARE/DEBARCARE A PERSOANELOR
TRANSPORTATE PRIN CURSE REGULATE SI CURSE SPECIALE

Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Tipul cursei

Localitatea

Regulata
Regulata
Speciala

Carpinis
Iecea Mica
Carpinis

4.

Speciala

Carpinis

5.
6.
7.
8.
9.

Speciala
Speciala
Speciala
Speciala
Speciala

Carpinis
Carpinis
Carpinis
Iecea Mica
Iecea Mica

Punctul de
imbarcare/debarcare
Dispensar,str.a III-a
Scoala
Str.a VIII-a colt str.a
III-a
Str.a VII-a colt str.a
III-a
Biserica Ortodoxa
Posta
Biserica Catolica
Biserica Catolica
Camin Cultural

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 stabilirea punctelor de imbarcare/debarcare
a persoanelor transportate prin curse regulate si curse speciale

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 stabilirea punctelor de imbarcare/debarcare a persoanelor transportate
prin curse regulate si curse speciale.
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 punctelor de
imbarcare/debarcare a persoanelor transportate prin curse regulate si curse speciale.
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 24 noiembrie 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 stabilirea punctelor de
imbarcare/debarcare a persoanelor transportate prin curse regulate si curse speciale.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

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 co-finantarii pentru implementarea
proiectului „Sistem de colectare si transport deseuri in comuna Carpinis”

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 co-finantarii pentru implementarea proiectului “Sistem de
colectare si transport deseuri in comuna Carpinis”
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul comunei si biroul contabilitate.
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea co-finantarii cu suma de
33.172,33 euro (11,48%) a proiectului-“Sistem de colectare si transport deseuri in comuna
Carpinis”, finantat prin Programul Phare 2006.
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 24 noiembrie 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 hotarare privind aprobarea co-finantarii
pentru implementarea proiectului “Sistem de colectare si transport deseuri in comuna
Carpinis”

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

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 trecerea unor terenuri in
domeniul privat al comunei Carpinis

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 trecerea unor terenuri in domeniul privat al comunei Carpinis.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primarul si secretarul comunei .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea trecerii unor terenuri in
domeniul privat al comunei carpinis.
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 24 noiembrie 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 hotarare privind trecerea unor terenuri in
domeniul privat al comunei Carpinis.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr._______din__________2008

REFERAT
privind trecerea unor terenuri in domeniul privat al comunei Carpinis

In conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) si art.36 alin.(1) din Legea fondului funciar
nr.18/1991,republicata,precum si art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare,propunem Consiliului Local al
Comunei Carpinis aprobarea trecerii in domeniul privat al comunei a urmatoarelor immobile:
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

Parcelele cu nr.1-7 sunt plasate în intravilanul localităţii Cărpiniş, hotărârea privind
trecerea parcelelor în domeniul privat al comunei este necesară pentru intabularea acestora în cartea
funciară cu titlu de drept proprietate în favoarea comunei Cărpiniş,aceste parcele nefiind intabulate
în cartea funciară.
PRIMAR
SIMA IOAN

SECRETAR
STĂNILĂ IOAN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr._______din__________2008

REFERAT
privind aprobarea co-finantarii pentru implementarea
proiectului „Sistem de colectare si transport deseuri in comuna Carpinis”

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea finantelor publice locale
nr.273/2006 propunem consiliului local aprobarea co-finantarii proiectului-“Sistem de colectare si
transport deseuri in comuna Carpinis”.Proiectul este propus pentru finantare in cadrul Programului
Phare CES 2006, in cadrul “Schemei de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in
sectoarele prioritare de mediu”.
Bugetul total al proiectului este de 288.920,10 euro,iar contributia locala este de 33.172,33
euro (11,48%).
Avand in vedere importanta proiectului,precum si faptul ca acesta a fost selectat pentru
finantare din fonduri de la Uniunea Europeana,propunem consiliului local aprobarea co-finantarii.

PRIMAR
SIMA IOAN

CONTABIL
STANIA RUXANDRA

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr._______din__________2008

REFERAT
privind stabilirea punctelor de imbarcare/debarcare
a persoanelor transportate prin curse regulate si curse speciale

In conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local
nr.92/2007,Ordinului nr.353/2007 al ministrului internelor si reformei administrative pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 si Ordinului nr.972/2007 al ministrului
transporturilor pentru aprobarea Regulamentului –cadru pentru efectuarea transportului public local
si a Caietului de sarcini –cadru al serviciilor de transport public local propunem aprobarea
punctelor de imbarcare/debarcare din comuna Carpinis pentru persoanele transportate prin curse
regulate si curse speciale.
Hotararea va fi transmisa Consiliului Judetean Timis pentru aprobarea programului de
transport judetean.Transportul public judetean de persoane prin curse regulate si curse regulate
speciale se efectueaza de operatorii de transport rutier pe baza unor licente de traseu eliberate de
Consiliul Judetean Timis ,cu avizul autoritatilor locale.
PRIMAR
SIMA IOAN

