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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF 
nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, 

strada Orion –Luminii  

       Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020 - 000171/28.04.2020 a Primarului Municipiului 
Timişoara  privind aprobarea trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al 
Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi120478, teren 
situat în Timișoara, strada Orion –Luminii. 

           Pe terenul înscris în CF nr.408235, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii, după alipirea cu 
imobilele înscrise în CF nr.405562, Timișoara, str. Luminii-Lidia și CF nr.407178, Municipiul Timișoara are 
intenția de a amenja un parc pentru locuitorii din zona Orion- Luminii-Lidia.                                                                                                                  
         Conform adresei compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/29.04.2020 precizăm că 
imobilul înscris în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1,nu a fost revendicată conform L18/1991,  L1/2000 
respectiv L165/2013. 
       Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-000171/21.01.2020, nu figurează litigii pe rolul 
instanţelor de judecată în curs de soluţionare.     
       Având în vedere  că, în evidența Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, la data prezentei, 
imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr.94/2000- privind 
retrocedarea unor imobile care au aparținut unor culte religioase din România.                                                                              
     Având în vedere dispozițiile art.296, alin (2) din OUG 57/2019- privindbunurile proprietate privată, 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local. 

          PROPUNEM: 
 
           Aprobarea operaţiunii privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului 
Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi120478, în suprafață de 
19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii. 
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