
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA OTELEC 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind aprobarea înscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela PS-Pasuni 

cu nr cvartal 2 , număr parcela 2 si trecerea in proprietatea privata a comunei 
Otelec.

Consiliul local al comunei Otelec, judeţul Timiş ;
Având in vedere referatul domnului primar Szabo Csaba Zoltan cu privire 

la imobilul cu nr cadastral PS-Pasuni cu nr cvartal 2 , număr parcela 2 si 
trecerea in proprietatea privata a comunei (conform Registrului cadastral editat 
de OCPI Timiş 1990) in vederea întocmirii documentaţiei pentru intabulare si 
concesionarea acestora ;
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru agricultură utilîtâti 
publice, calitatea vieţii si protectia mediului; organizare si dezvoltare urbanistică, 
circulaţie rutieră, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură acordata 
proiectului de hotarare privind aprobarea înscrieri in Cartea Funciara a 
terenului din parcela PS-Pasuni cu nr cvartal 2 , număr parcela 2 din localitatea 
Otelec sî trecerea in proprietatea privata a comunei Otelec .

In baza art.36 (alin. 1 ) din Legea nr.18 /1991 privind fondul funciar, 
consolidata ;

In conformitate cu art .4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul acesteia ;

In temeiul art.36 alin.(5) lit.b a art 45 alin.(3) , art.123 din Legea 
nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale modificata si republicata :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea privata a comunei Otelec a 
imobilului cu număr cadastral PS-Pasuni cu nr cvartal 2 , număr parcela 2dein 
localitatea Otelec .

Art.2. Se aproba întocmirea documentaţiei si intabularea in Cartea 
Funciara a imobilului cu număr cadastral PS-Pasuni cu nr cvartal 2 , număr 
parcela 2 ,din localitaea Otelec conform documentaţiei avizate .

Art.3. Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 
mobilului in cauza , in condiţiile legii .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Primăriei comunei O telec.
Publica, prin afişare.
Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobliara Timiş.
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