
H O T Ă R Â R E A 

nr. 64 din 30.06.2020 

privind constatarea apartenenței unor imobile la domeniul privat, respectiv la domeniul 

public al unor imobile intrate în patrimoniul Comunei Giarmata 

 

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

data de 30.06.2020: 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a d-lui primar ing. Bunescu Virgil; 

 referatul de specialitate întocmit de d-na Păian Camelia - Liliana din cadrul Biroului 

Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor  

din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 Contractul de vânzare având ca obiect imobilul înscris în CF Giarmata nr. 400269 

constând în sediu administrativ compus din birouri, atelier mecanic, magazii și teren 

intravilan în suprafață de 3.945 mp situat administrativ în localitatea Giarmata,  str. 

Bătrână, nr. 216 (Itsaia); 

 Contractul de vânzare având ca obiect imobilul înscris în CF Giarmata nr. 400269 

constând în sediu administrativ compus din birouri, atelier mecanic, magazii și teren 

intravilan în suprafață de 3.945 mp situat administrativ în localitatea Giarmata,  str. 

Bătrână, nr. 216 (Itsaia); 

 prevederile punctului II din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică; 

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

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Giarmata; 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e coroborat cu art. 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 constată apartenența la domeniul privat a imobilului înscris în CF Giarmata 

nr. 400269 constând în sediu administrativ compus din birouri, atelier mecanic, magazii și teren 

intravilan în suprafață de 3.945 mp situat administrativ în localitatea Giarmata,  str. Bătrână, nr. 

216 (Itsaia) având o valoare de 797.568,70 lei. 
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ART.2. Se constată apartenența la domeniul privat a imobilului înscris în CF Giarmata 

nr. 403591 – C1 (Centrală termică P), în CF Giarmata nr. 403591 – C2 (Magazie), în CF 

Giarmata nr. 403591 – C2 (Magazie) având o valoare de 116.314  lei. 

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Urbanism, 

Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor  din  cadrul  

Primăriei  Comunei  Giarmata Birou Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul 

Proiectelor şi Urmărirea Contractelor  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata. 

ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  15 voturi „pentru”, 0 

,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

ART.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

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

din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 Serviciului Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 se va afișa. 
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