
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 30.10.2018 

privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405589 Giarmata având  nr. cad. 45589 în suprafață 

de 10.444  mp reprezentând spațiu verde neamenajat din spatele Sălii de Sport în două loturi noi 

și anume: lot 3 în suprafață de 9.178 mp – teren intravilan și   lot 4 în suprafață de 1.266 mp – 

teren intravilan 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

30.10.2018: 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul de specialitate întocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul 

Proiectelor şi Urmărirea Contractelor; 

 documentația întocmită de SC MULTILINES SRL înregistrată la sediul Primăriei Comunei 

Giarmata sub nr. 8353/05.10.2018; 

 prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 – republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi prevederile art. nr. 23 din Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi cartea funciară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

În temeiul prevederilor 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. a), art. 45 alin. (1) coroborat cu 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF 405589 Giarmata având  nr. cad. 45589 în 

suprafață de 10.444  mp reprezentând spațiu verde neamenajat din spatele Sălii de Sport în două loturi 

noi și anume:  

- lot 3 în suprafață de 9.178 mp – teren intravilan;  
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- lot 4 în suprafață de 1.266 mp – teren intravilan. 

ART.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Urbanism, Patrimoniu, 

Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor. 

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  ___ voturi „pentru”, ____ ,,împotrivă”, ___ 

,,abțineri”. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Birou Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor; 

 SC MULTILINES SRL; 

 OCPI Timiș; 

 se va afișa. 
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