
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 16 din 26.02.2020 

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 409116 având o suprafață de 16609 mp 

în trei loturi, astfel: lot I în suprafață de 3925 mp - teren intravilan, lot II în suprafață 

de 895 mp – teren intravilan și lot III în suprafață de 11789 mp – teren intravilan (zona 

Vona) 

 

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

data de 26.02.2020: 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a inițiatorului; 

 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; 

 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 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 409116 având o suprafață 

de 16609 mp în trei loturi, astfel: lot I în suprafață de 3925 mp - teren intravilan, lot II în 

suprafață de895 mp – teren intravilan și lot III în suprafață de 11789 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 8 voturi „pentru”, 0 

,,împotrivă”, 7,,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; 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



 se va afișa 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                ADAMESCU FLORINEL                                                      GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 

…/2019 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2019  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2019  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2019  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2019  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2019  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2019  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


