ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 16
DIN 28.02.2017
privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Buziaș a terenului
identificat cu C.F. nr. 405523, nr cad. 405523, având suprafața de 7041 mp, cu
destinația de ”Teren intravilan pentru drum”
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ
 Ținând seama de declarația notarială (Încheierea de autentificare nr.134 din
23.02.2017) a numiților GROZA DĂNUȚ-IONEL și soția GROZA EUGENIAVIOLETA prin care se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului
înscris în C.F. nr. 405523, nr cad. 405523, având suprafața de 7041 mp, în
favoarea Orașului Buziaș, cu destinația de ”Teren intravilan pentru drum”;
 Având în vedere referatul Serviciului coordonare, investiții, urbanism ,
amenajarea teritoriului, protecția mediului din cadrul Primăriei orașului Buziaș,
înregistrat cu nr. 7122/2017;
 Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local oraș Buziaș, prin care se acordă aviz favorabil;
 În conformitate cu prevederile art. 3, al. 1 și al. 4 din Legea nr. 213 din 1998,
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. III din Anexa la Legea nr.
213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1, alin. 2, lit. c) , alin. 9, art.45 alin. (3)
și art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul public al oraşului Buziaș a terenului identificat
cu C.F. nr. 405523, nr cad. 405523, având suprafața de 7041 mp, având destinația de
”Teren intravilan pentru drum”.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Orașului Buziaș, care va asigura îndeplinirea procedurii privind înscrierea în cartea
funciară a prevederilor prezentei hotărâri, precum și evaluarea imobilului , conform
prevederilor legale incidente în materie, în vederea completării Inventarului domeniului
public al orașului Buziaș .

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului judeţului Timiș;
Primarului Orașului Buziaș;
Serviciului coordonare, investiții, urbanism , amenajarea teritoriului, protecția
mediului din cadrul Primăriei orașului Buziaș.
Serviciului contabilitate, buget, finanțe, impozite și taxe, achiziții publice din
cadrul primăriei orașului Buziaș
Tuturor cetățenilor, prin afișare la sediul instituției ;
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CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR ,
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