
R O M Â N I A                                                                                                          PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                       Avizat pentru legalitate
                                                                                                                                   SECRETAR 

H O T Ă R Â R E A

                   privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a terenului situat în intravilanul
                   oraşului  Deta, înscris în CF 402510, pentru amplasarea unor construcţii în vederea 
                   dezvoltării de servicii cu destinaţia mici unităţi de producţie.

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş;
              Având în vedere referatul nr. 2.069/2015 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului,  
autorizarea executării  lucrărilor  şi administrarea patrimoniului  al  Primăriei  oraşului Deta,  prin care se 
propune  scoaterea la licitaţie în vederea concesionării  a terenului  situat în intravilanul  oraşului  Deta, 
înscris în CF 402510, cu nr. top. 402510, în suprafaţă de 5.105 m2, pentru amplasarea unor construcţii în 
vederea  dezvoltării  de  servicii  cu  destinaţia  mici  unităţi  de  producţie  şi  aprobarea  documentaţiei  de 
atribuire, expunerea de motive a Primarului oraşului Deta, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiei 
Urbanism şi administrarea patrimoniului şi Comisiei Economice ;
              În conformitate cu art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 alin.(2) litera “c” şi alin. (5) 
litera “b”, art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  
modificările  şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1  .   Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a terenului situat în intravilanul 
oraşului  Deta, înscris în CF 402510, cu nr. top. 402510, în suprafaţă de 5.105 m2, pentru amplasarea unor 
construcţii în vederea dezvoltării de servicii cu destinaţia mici unităţi de producţie.

              Art.2. Se aprobă documentaţia de atribuire, respectiv caietul de sarcini şi regulamentul de 
organizare a licitaţiei de concesionare a terenurilor destinate executării de construcţii, documentaţie care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           
              Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

                        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                        - Primarului oraşului Deta ;
                        - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
                        - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi  
administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ;
                        - Prin publicare în mass media, pe site-ul www.detatm.ro şi afişare în oraşul Deta.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

http://www.detatm.ro/
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