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HOTARARE

Cu privire la constatrea apartenenţei la domeniul privat al comunei Otelec a 
unor terenuri intravilane proprietatea Comuna Otelec , situate in comuna

Otelec.

Consiliului Local al comunei Otelec, judeţul Timiş
Având în vedere:

- prevederile Legii 18/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia;
- prevederile Legii 7 /1996 (r1) Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 
republicata cu modificările si completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 pentru buget finanţe, administrarea 
domeniului public si priva t, valorificarea patrimonoului, realizarea lucrărilor publice , 
servicii către populaţie .ordine publica , petitii si reclamaţii acordata proiectului de 
hotarare cu privire la constatrea apartenenţei la domeniul privat al comunei Otelec a 
unor terenuri intravilane proprietatea Comuna Otelec , situat in localitatea Otelec.
- Nota de fundamentare a Primarului comunei Otelec , cu privire la constatatrea 
apartenetei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane 
proprietatea Comuna Otelec , situate in localitatea Otelec.

In temeiul art. 36 alin .(2) lit ,c ) al art. 45 alin (3 ) si alin (6) din Legea nr. 
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare privind administraţia 
publica locala:

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se constata apartenenţa la domeniul privat al comunei Otelec a 

terenului intravilan proprietatea Comuna Otelec , situate in localitatea Otelec, 
identificat prin Carte funciara nr.400721 U ivar, nr topografic 400721 in suprafaţa de 
1973 mp .

Art. 2. Terenuril mentionat se administreaza de Consiliul Local Otelec .
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Otelec prin compartimentul de specialitate din aparatul de specialitate al 
primarului .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul -Timiş
- Primarului comunei Otelec
- Persoanelor indreptatite
- Se afişează la sediul Primănj

Preşedinte de şedinţă,
Consilier 

Mondivics losif

Contrasemnează, 
Secretar 

Talpai Gabor lanos
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Data: 31. 01 . 2012

HOTĂRÂRE Cu privire la constatrea apartenenţei la domeniul privat al comunei Otelec 
a unor terenuri intravilane proprietatea comunei Otelec , situate in localiatea Otelec.
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIŞ 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timişoara

EXTRAS ©E CARTE FUNCIARA 
p a n t r a  

INFORMARE

A. Partea 1= (FoaSe de avgre)

TEISEN snto-awilasn 
Âdre§as OteSee

CARTE FUNCIARA NR. 400721 
Comuna/Oras/Municipiu: Ulvar
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A l 400721 Din acte: 1973; 
Masurata: 1973

11= Partea II» (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR, 400721 
Comuna/Oras/Munidpiu: Ulvar

126584 /  19.10.2009
Act act

2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenţie, cota Iniţiala 1/1, cota A l
actuala 1/1 poziţie transcrisa din CF 

400258/Ulvar, înscrisa prin 
Inchierea nr. 37856 din 31- 
MAR-09;

1 | COMUNA OTELEC

C. Partea EEI0 (Foaie de gareini)

CARTE FUNCIARA NR. 400721
_ ___________  _______ ______ ____  ___ __________ _ Comuna/Oras/Municipiu: Ulvar
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