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ROMANIA          APROBAT 
JUDETUL TIMIS         PRIMAR 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA      Dr.ing.   GHEORGHE  CIUHANDU 
NR .   
 
 
 
              REFERAT 
 

Cu privire  la  transmiterea unor imobile din domeniul public al 
municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara si in 

administrarea Consiliului Local al municipiului Timisoara 
 
Directia Patrimoniu prin Serviciul Administrare Spatii Terenuri : 
 

 
                                   Avind in vedere  prevederile Legii nr. 15 /2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , lege care  
reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, 
a unui teren în suprafata de 250 mp pana la 500 mp, din terenuri aflate în domeniul privat al 
unităţilor administrativ - teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , 
 
                                  Avind in vedere HCLMT nr. 350 / 2005  privind aprobarea listei de 
priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului,  conform Legii 
nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe  
              Avind in vedere ca realizarea locuinţelor se va face cu respectarea 
prevederilor Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - strada Armoniei", Timişoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.03.2004 şi a Regulamentului aferent 
acestuia, cu respectarea Legii 50/1991 şi a legislaţiei în vigoare.  
                               Avind in vedere ca imobilele ( terenuri ) propuse prin Planul  Urbanistic 
Zonal "Calea Lipovei - strada Armoniei ,imobile identificate prin cf = 2177 top= 2179 
Timisoara ,teren in str. Armoniei ( fost Ruschil ) nr.6 , si  cf = 2729 top= 2181 Timisoara , 
teren in str. Armoniei ( fost Contemporanul ) nr. 4 ,au fost incluse in domeniul public al 
municipiului Timisoara  fiind atestate  prin H.G. nr. 1016 /2005 , pozitiile nr. / 1465 si 1466 
din anexa la H.G. nr.1016 /2005 
 

                                    PROPUNEM    
                            Transmiterea  din domeniul public al municipiului Timisoara in 
domeniul privat al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al  
municipiului Timisoara a imobilelor ( terenuri ) identificate prin : 
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                    - cf = 2177 top= 2179 Timisoara , teren in str. Armoniei ( fost Ruschil ) nr.6 , 
si  cf = 2729 top= 2181 Timisoara , teren in str. Armoniei ( fost contemporanul ) nr. 4 
,terenuri care au fost incluse in domeniul public al municipiului Timisoara  fiind atestate  
prin H.G. nr. 1016 /2005 , pozitiile nr/ 1465 si 1466 din anexa la H.G. nr.1016 /2005 ,  
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