
JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 76

din data de 03.09.2013 Privind vanzarea prin licitatie publica a terenului inscris in

C.F. nr. 407750 Giarmata, cadastral 407750 in suprafata de 2264 m.p. si

aprobarea studiului de oportrunitate si caietului de sarcini aferent realizarii

procedurii

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta extraordinara,

Avand in vedere:

-studiul de oportunitate si caietul de sarcini intocmit in sedinta comuna de comisiile juridic si buget

din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata parte integranta din prezenta hotarare;

-raportul compartimentului juridic prin consilier juridic Ene Flavius Iulian nr. 2326/05.04.2013;

-raportul de evaluare a terenului intocmit de expert tehnic judiciar inginer Ponici Ilie si inregistrat in

Primaria Comunei Giarmata sub nr. 1218/07.08.2013 si fisa tehnica pentru parcela de teren extravilan,

situata in localitatea Giarmata Judetul Timis inscrisa in C.F. nr. 407750 Giarmata, cadastral 407750

in suprafata de 2264 m.p. parte integranta din prezenta hotarare;

-dispozitiile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 54/28 iunie 2006 actualizata privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica;

-prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor



metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata;

-dispozitiile prevazute in Titlul VI , proprietatea publica, art. 858-875;

-dispozitiile Legii nr. 50/29 iulie 1991 republicata si actualizata, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii;

-dispozitiile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Rosian Gavril;

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Juridice si disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului si

Protectia Mediului Inconjurator din Cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36, art 39 (2) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba vanzarea prin licitatie publica, a terenului inscris in C.F. nr. 407750 Giarmata

cadastral 407750 in suprafata de 2264 m.p.

Art.2 Se insuseste raportul de evaluare cu intraga documentatie aferenta acestuia , intocmita de

catre expertul tehnic judiciar inginer Ponici Ilie, stabilind pretul de pornire a licitatiei publice de la 2

EURO/m.p.



Art.3 Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini aferent vanzarii la licitatiei a terenului

mentionat, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se stabileste ca plata pretului de adjudecare, sa fie efectuata in maxim 30 de zile de la data

adjudecarii imobilului-teren.

Art.5 Se stabileste ca licitatie publica sa se realizeze cu indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de

dispozitiile legale in domeniu.

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si perfectarea documentatiei aferente la B.N.P. se

insarcineaza domnul consilier juridic Ene Flavius Iulian si comisia constituita pentru realizarea

procedurii de valorificare a terenului.

Art.7 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru.

Art.8 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Domnului Ene Flavius Iulian,

-Domnului Fologea Dan,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 77

din data de 03.09.2013 Privind vanzarea prin licitatie publica a terenului inscris in

C.F. nr. 407956 Giarmata, cadastral 407956 in suprafata de 2100 m.p. si

aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini aferent realizarii

procedurii

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta extraordinara,

Avand in vedere:

-studiul de oportunitate si caietul de sarcini intocmit in sedinta comuna de comisiile juridic si buget

din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata, parte integranta din prezenta hotarare;

-raportul compartimentului juridic prin consilier juridc Ene Flavius Iulian nr. 2326/05.04.2013;

-raportul de evaluare a terenului intocmit de expert tehnic judiciar inginer Ponici Ilie si inregistrat in

Primaria Comunei Giarmata sub nr. 1218/07.08.2013 si fisa tehnica pentru parcela de teren extravilan,

situata in localitatea Giarmata Judetul Timis inscrisa in C.F. nr. 407956 Giarmata, cadastral 407956

in suprafata de 2100 m.p. parte integranta din prezenta hotarare;

-dispozitiile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 54/28 iunie 2006 actualizata privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica;

-prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor



metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata;

-dispozitiile prevazute in Titlul VI , proprietatea publica, art. 858-875;

-dispozitiile Legii nr. 50/29 iulie 1991 republicata si actualizata, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii;

-dispozitiile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Rosian Gavril;

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Juridice si disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului si

Protectia Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36, art 39 (2) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba vanzarea prin licitatie publica, a terenului inscris in C.F. nr. 4079576 Giarmata

cadastral 407956 in suprafata de 2100 m.p.

Art.2 Se insuseste raportul de evaluare cu intraga documentatie aferenta acestuia , intocmita de

catre expertul tehnic judiciar inginer Ponici Ilie, stabilind pretul de pornire a licitatiei la 2 EURO /m.p.

Art.3 Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini aferent vanzarii la licitatiei a terenului



mentionat , parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se stabileste ca plata pretului de adjudecare, sa fie efectuata in maxim 30 de zile de la data

adjudecarii imobilului-teren.

Art.5 Se stabileste ca licitatie publica sa se realizeze cu indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de

dispozitiile legale in domeniu.

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si perfectarea documentatiei aferente se

insarcineaza domnul consilier juridic Ene Flavius Iulian si comisia constituita pentru realizarea

procedurii de valorificare a terenului.

Art.7 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru.

Art.8 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Domnului Ene Flavius Iulian,

-Domunului Fologea Dan,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 78

din data de 03.09.2013 Privind vanzarea prin licitatie publica a terenului inscris in

C.F. nr. 407957 Giarmata, cadastral 407957 in suprafata de 2528 m.p. si

aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini aferent realizarii

procedurii

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta extraordinara,

Avand in vedere:

-studiul de oportunitate si caietul de sarcini intocmit in sedinta comuna de comisiile juridic si buget

din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-raportul compartimentului juridic prin consilier juridic Ene Flavius Iulian nr. 2326/05.04.2013;

-raportul de evaluare a terenului intocmit de expert tehnic judiciar inginer Ponici Ilie si inregistrat in

Primaria Comunei Giarmata sub nr. 1218/07.08.2013 si fisa tehnica pentru parcela de teren extravilan,

situata in localitatea Giarmata Judetul Timis inscrisa in C.F. nr. 407957 Giarmata, cadastral 407957

in suprafata de 2528 m.p. parte integranta din prezenta hotarare;

-dispozitiile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 54/28 iunie 2006 actualizata privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica;

-prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor



metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata;

-dispozitiile prevazute in Titlul VI , proprietatea publica, art. 858-875;

-dispozitiile Legii nr. 50/29 iulie 1991 republicata si actualizata, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii;

-dispozitiile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Rosian Gavril;

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Juridice si disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului si

Protectia Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36, art 39 (2) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba vanzarea prin licitatie publica, a terenului inscris in C.F. nr. 407957 Giarmata

cadastral 407957 in suprafata de 2528 m.p.

Art.2 Se insuseste raportul de evaluare cu intraga documentatie aferenta acestuia , intocmita de

catre expertul tehnic judiciar inginer Ponici Ilie.



Art.3 Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini, aferent vanzarii la licitatiei a terenului

mentionat , parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se stabileste ca plata pretului de adjudecare, sa fie efectuata in maxim 30 de zile de la data

adjudecarii imobilului-teren.

Art.5 Se stabileste ca licitatie publica sa se realizeze cu indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de

dispozitiile legale in domeniu.

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si perfectarea documentatiei aferente se

insarcineaza domnul consilier juridic Ene Flavius Iulian si comisia constituita pentru realizarea

procedurii de valorificare a terenului.

Art.7 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru.

Art.8 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Domnului Ene Flavius Iulian,

-Domnului Fologea Dan,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan



JUDETUL TIMIS

COMUNA GIARMATA

CONSILIUL LOCAL GIARMATA

HOTARAREA NR. 79

din data de 03.09.2013 Privind concesionarea prin licitatie publica a terenului

inscris in C.F. nr. 407954 Giarmata, cadastral 407954 in suprafata de 2282 m.p. si

aprobarea studiului de oportunitate si caietului de sarcini aferent realizarii

procedurii

Consiliul Local al Comunei Giarmata Judetul Timis, intrunit in sedinta extraordinara,

Avand in vedere:

-studiul de oportunitate si caietul de sarcini intocmit in sedinta comuna de comisiile juridic si buget

din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-raportul compartimentului juridic prin consilier juridic Ene Flavius Iulian nr. 2326/05.04.2013;

-raportul de evaluare a terenului intocmit de expert tehnic judiciar inginer Ponici Ilie si inregistrat in

Primaria Comunei Giarmata sub nr. 1218/07.08.2013 si fisa tehnica pentru parcela de teren extravilan,

situata in localitatea Giarmata Judetul Timis inscrisa in C.F. nr. 407954 Giarmata, cadastral 407954

in suprafata de 2282 m.p. parte integranta din prezenta hotarare;

-dispozitiile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 54/28 iunie 2006 actualizata privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica;

-prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor



metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata;

-dispozitiile prevazute in Titlul VI , proprietatea publica, art. 858-875;

-dispozitiile Legii nr. 50/29 iulie 1991 republicata si actualizata, privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii;

-dispozitiile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

-proiectul de hotarare initiat de consilierul local Rosian Gavril;

-expunerea de motive:

-avizul Comisiei Juridice si disciplina din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget si Administrarea Comunei din cadrul

Consiliului Local al Comunei Giarmata;

-avizul Comisiei Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Lucrari Publice Amenajarea Teritoriului si

Protectia Mediului Inconjurator din cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata;

In temeiul art. 36, art 39 (2) art 45 si art 115 (1) b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala – republicata si actualizata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba concesionarea prin licitatie publica, a terenului inscris in C.F. nr. 407954 Giarmata

cadastral 407954 in suprafata de 2282 m.p.

Art.2 Se insuseste raportul de evaluare cu intraga documentatie aferenta acestuia , intocmita de

catre expertul tehnic judiciar inginer Ponici Ilie, stabilind redeventa la 170 EURO/an, platibil

trimestrial.



Art.3 Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini aferent concesionarii prin licitatie publica

a terenului mentionat, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se stabileste ca licitatie publica sa se desfasoare la sediul Primariei Comunei Giarmata, cu

indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de dispozitiile legale in domeniu.

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si perfectarea documentatiei aferente se

insarcineaza domnul consilier juridic Ene Flavius Iulian si comisiei constituita pentru realizarea

procedurii de valorificare a terenului.

Art.6 Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru.

Art.7 Hotararea se comunica:

-Institutiei Prefectului-Judetul Timis,

-Primarului Comunei Giarmata,

-Biroului contabilitate,

-Compartiment urbanism,

-Domnului Ene Flavius Iulian,

-Domnului Fologea Dan,

-Se posteaza pe site-ul Primariei Comunei Giarmata.

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza Secretar U.A.T.

Vetrov Voichita Valeanu Ioan


