
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 43 din 30.04.2020 

privind exprimarea acordului pentru preluarea ratelor datorate Comunei Giarmata în 

temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1108 din data de 19.12.2019 

încheiat între Comuna Giarmata și domnul Căpățână Petru având ca obiect imobilul înscris 

în CF Giarmata nr. 406513 înregistrat sub nr. 14065/10/30.12.2019 

 

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

30.04.2020: 

 cererea formulată de domnul domnul Căpățână Petru înregistrată sub nr. 1798/20.02.2020 

avizată favorabil în cadrul ședinței ordinare din luna martie 2020; 

 cererea formulate de domnul domnul Pungilă Dumitru-Timotei înregistrată sub nr. 

1799/20.02.2020 avizată favorabil în cadrul ședinței ordinare din luna martie 2020; 

 referatul de aprobare al inițiatorului; 

 raportul întocmit de Compartimentul Patrimoniu; 

 contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1108 din data de 19.12.2019 încheiat 

între Comuna Giarmata și domnul Căpățână Petru având ca obiect imobilul înscris în CF 

Giarmata nr. 406513 înregistrat sub nr. 14065/10/30.12.2019; 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

transparența decizională în administraţia publică;  

      În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

ART.1. Se exprimă acordul pentru preluarea ratelor datorate Comunei Giarmata în temeiul 

contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1108 din data de 19.12.2019 încheiat între 

Comuna Giarmata și domnul Căpățână Petru având ca obiect imobilul înscris în CF Giarmata nr. 

406513 înregistrat sub nr. 14065/10/30.12.2019 

ART. 2. Ratele vor fi preluate de domnul Pungilă Dumitru-Timotei domiciliat în sat B[nia, 

com. B[nia, jud. Cara;-Severin, nr. 268 identificat prin CI seria KS nr. 453031 av\nd CNP 

1870720113629.  

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea oricăror documente în 

scopul preluării ratelor asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406513 se încredințează doamna 

Salavat-Ecobici Irina – consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al comunei Giarmata. 
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  ART. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 0  „abțineri”, 0 

„împotrivă”. 

 ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Juridic; 

 Domnilor Căpățână Petru și Pungilă Dumitru Timotei; 

 se va afișa. 
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