ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CÃRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului din
localitatea Carpinis,str.a XIV-a nr.25/a,inscris in CF nr.20030,nr.cadastral 50016
Consiliul Local al Comunei Cãrpiniş;
Vazand referatul nr.4298 din 16.12.2008 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 prevederilor art.42 si art.45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996,republicată;
În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(5) lit. c) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ã R Â R E:
Art.1-Se aprobă documentaţia cadastrală de apartamentare a imobilului din localitatea
Cărpiniş,str.a XIV-a nr.25/a,înscris în CF nr.20030,nr.cadastral 50016 ,conform documentaţiei
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Prezenta hotãrâre se comunicã:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Compartimentului urbanism,disciplină în construcţii;
-Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
Carpinis,17 decembrie 2008
Nr.28
PRESEDINTE DE SEDINTA
DAMIAN POMPIL

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 rectificarea 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 rectificarea bugetului local pe anul 2008.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primar si contabil .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea rectificarii bugetului local pe
anul 2008.
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 17 decembrie 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 rectificarea bugetului local
pe anul 2008.

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 predării către Ministerul Educaţiei ,Cercetării si
Tineretului a amplasamentului unităţii de învăţământ (clădire şi teren gradinita)din localitatea
Cărpiniş,str.a IV-a nr.29, în vederea reabilitării unităţii de învăţământ prescolar

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 predării către Ministerul Educaţiei ,Cercetării si Tineretului a
amplasamentului unităţii de învăţământ (clădire şi teren gradinita)din localitatea
Cărpiniş,str.a IV-a nr.29, în vederea reabilitării unităţii de învăţământ prescolar.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primar si directorul Scolii cu clasele I-VIII Carpinis .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea predarii catre Ministerul
Educatiei,Cercetarii si Tineretului a amplasamentului gradinitei din localitatea Carpinis ,str.a IV-a
nr.29,in vederea reabilitarii.
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 17 decembrie 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 predării către
Ministerul Educaţiei ,Cercetării si Tineretului a amplasamentului unităţii de învăţământ
(clădire şi teren gradinita)din localitatea Cărpiniş,str.a IV-a nr.29, în vederea reabilitării
unităţii de învăţământ prescolar.

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 inchirierii prin licitatie
publica a spatiului din piata localitatii 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 inchirierii prin licitatie publica a spatiului din piata localitatii
Carpinis.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primar si contabil .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea inchirierii prin licitatie publica
a unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta din incinta pietei localitatii 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 17 decembrie 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 inchirierii prin
licitatie publica a spatiului din piata localitatii 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 aprobarea apartamentarii imobilului
din localitatea Carpinis,str.a XIV-a nr.25/a,inscris in CF nr.20030,
nr.cadastral 50016

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 apartamentarii imobilului din localitatea Carpinis,str.a XIV-a
nr.25/a,inscris in CF nr.20030,nr.cadastral 50016.
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunei şi este însoţit de
referatul întocmit de primar si secretar .
Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea apartamentarii unui imobil .
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 17 decembrie 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 apartamentarii
imobilului din localitatea Carpinis,str.a XIV-a nr.25/a,inscris in CF nr.20030,nr.cadastral
50016.

PREŞEDINTE
JURCA TEODOR

SECRETAR
GAVRIN MLADEN

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA
COMUNEI CARPINIS
Nr.______din________2008

REFERAT
privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat locuinta
din piata localitatii Carpinis

In conformitate cu prevederile 36 alin.(1) si alin.(5) lit.b) şi art.123 din din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,modificata si completata,propunem consiliului
local aprobarea inchierierii prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat locuinta aflat in
incinta pietei din localitatea Carpinis.
Spatiul are suprafata de 19,59 mp si este destinat pentru cabinet stomatologic.
Licitatia va fi organizata de o comisie a carei componenta va fi stabilita de consiliul local.
Pretul de pornire la licitatie va fi de 5 lei/mp/luna.
PRIMAR
SIMA IOAN

CONTABIL
STANIA RUXANDA

