
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ  
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
CONSILIUL LOCAL 

AVIZAT 
SECRETAR 
GENERAL, 

 
CAIUS SULI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  
și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, 

județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii 
de vânzare și a Studiului de oportunitate 

 Consiliul Local al Municipiului Timişoara  
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-13529/22.06.2020, al 
Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-13529 din data de 22.06.2020 al 
Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est; 
 Având în vedere avizul Serviciului Juridic...............; 
 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, 
impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii 
autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, 
drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, 
sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara; 
 În conformitate cu prevederile 129 alin (2) lit.c), alin (6) lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; 
     Având în vedere prevederile art.363 alin (1) și (2), (4)-(8), art. 311 și art.334-346 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; 
 În temeiul art.196 alin.(1), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1: Se aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și 
construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul 
Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara și a inițierii procedurii de vânzare. 
  Art.2: Se aprobă Studiul de oportunitatea privind vânzarea  prin licitaţie publică a 
imobilului înscris în CF nr.32616 teren  și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în 
intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului 
Timișoara și a inițierii procedurii de vânzare, care constituie Anexa 1. 
 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcției Clădiri 
Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcția 
Economică-Biroul Evidența Patrimoniului. 
 Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului 
Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică: 
      - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş; 
      - Primarului Municipiului Timişoara; 



      - Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi; 
      - Direcţiei Economice; 
      - Direcţiei de Urbanism; 
      - Direcţiei Dezvoltare; 
      - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est; 
      - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest; 
      - Direcţiei de Mediu; 
      - Direcţiei Comunicare-Relaţionare; 
      - Biroului Audit; 
      - Biroului Managementul Calităţii; 
      - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; 
      - Mass-media locale; 
 
 Preşedinte de şedinţă, 
 Consilier    

 

 


