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

H O T Ă R Â R E A

                   privind aprobarea solicitării transmiterii fără plată a imobilului înscris în CF 401605,
                   din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin
                   Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în domeniul public al oraşului
                   Deta şi în administrarea Consiliului local al oraşului Deta, judeţul Timiş.

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere adresa nr. 1875264 din 30.09.2013 a Ministerului  Afacerilor  Interne, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara 
prin care ni se solicită transmiterea fără plată a imobilului înscris în CF 401605, din domeniul public al 
statului  şi  din administrarea  Ministerului  Afacerilor  Interne  prin Inspectoratul  Teritorial  al  Poliţiei  de 
Frontieră Timişoara, în domeniul public al oraşului Deta şi în administrarea Consiliului local al oraşului 
Deta, judeţul Timiş, referatul nr. 2.046/2013 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea 
executării  lucrărilor  şi  administrarea  patrimoniului  al  Primăriei  oraşului  Deta  întocmit  în  acest  sens, 
precum şi avizul Comisiei de Urbanism şi administrarea patrimoniului ;
              În conformitate art. 36 (2) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
              În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia  publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aprobă solicitarea transmiterii fără plată a imobilului situat în oraşul Deta, strada Calea 
Ghiladului nr.10 (conform noii cartări a oraşului), având o suprafaţă de teren de 1.900 m2 şi 4 construcţii 
cu o suprafaţă construită de 310 m2 (conform extras CF nr. 401605) din domeniul public al statului şi din 
administrarea  Ministerului  Afacerilor  Interne  prin  Inspectoratul  Teritorial  al  Poliţiei  de  Frontieră 
Timişoara,  în domeniul public al  oraşului Deta şi în administrarea Consiliului  Local al oraşului Deta, 
judeţul Timiş.
 
             Art.2. Imobilul  format  din construcţii  şi  teren  va avea  destinaţia  de Anexă Gospodărie 
orăşenească. 
                                  
             Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
                        - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş ;
                        - Primarului oraşului Deta ;
                        - Compartimentului Administraţie publică locală al Primăriei oraşului Deta ;
                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi impozite al Primăriei oraşului Deta ;
                        - Serviciului  Urbanism,  amenajarea   teritoriului,  autorizarea   executării   lucrărilor   şi 
administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta;

                      - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara.

I N I Ţ I A T O R,



Primarul Oraşului Deta.


