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                                                             R E F E R A T 
                          pentru aprobarea completării inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al municipiului Timisoara 
 
                             Avind  in vedere Legea  nr. 213/ 1998  privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia  ,actualizata, 
 

                   Avind in vedere H.G. nr. 548/1999 prin care s-au aprobat 
Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public, 

 
          Avind in vedere ca  Directia Urbanism –Serviciul Banca de Date 
Urbana   a identificat imobile situate in Municipiul Timisoara care nu au fost 
cuprinse in Anexa nr. 2 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public 
al municipiului Timisoara atestata prin H.G. 977 / 2002 si publicata in M.O. nr. 699 
bis  / 24.09.2002  si in Anexele nr. 1-23 la H/G.  nr. 1016 / 2005 pentru modificarea 
si completarea H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului 
Timis, precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Timis ,publicate 
in M.O. nr. 874 bis / 29.09.2005 ,  imobile care  au fost verificate la Serviciul de 
Carte Funciara  Timisoara privind proprietarul tabular actual , la Directia 
Patrimoniu –Serviciul Administrare Imobile privind revendicarile in baza Legii 10 / 
2001 , la Serviciul Agricol  privind solicitarile de retrocedare in baza Legii 18/1991  
a Legii 1/2000 si a Legii nr. 247 / 2005.  
 
                            Imobilele cuprinse in anexă au ca proprietar tabular Statul Roman, 
nu fac obiectul unor dosare de revendicare in baza Legii nr.18/1991 , a Legii 
nr.1/2000 , a Legii nr. 10 /2001 si a Legii nr. 247 /2005,     
                              
         Având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, conform art.3, aliniat 4, domeniul public al municipiilor 
este alcătuit din bunuri de uz sau interes public local, declarate ca atare prin 
hotărâre a consiliului local. În aceeaşi lege, art.4, se precizează că domeniul privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor 
şi care nu fac parte din domeniul public. 
 
 



 
  Referitor la anexa la H.C.L.321/2006 şi la adresa nr. SC 2006 -019510 
/04.10.2006 a Institutiei Prefectului judetului Timis, aratam ca  imobilele înscrise în 
inventarul respectiv nu sunt proprietatea municipiului Timişoara, după cum reiese 
din coloana nr. 6, în care este prezentată situaţia juridică actuală. Prin urmare, 
imobilele respective nu pot face parte din domeniul privat al municipiului, conform 
art.4 din L213/1998, dar pot face parte din domeniul public al municipiului, 
conform art.3, L213/1998, ca fiind declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 
local.                             

          Motivaţia apartenenţei la domeniul public al acestor imobile este 
posibilitatea concesionării sau închirierii lor. De asemenea, ele pot fi date în 
administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice, pot fi date în folosinţă 
gratuită instituţiilor de utilitate publică, conform art. 136, aliniat nr. 4 din 
Constituţie. 
 
     P R O P U N E M  
 

                           Emiterea unei hotariri a Consiliului Local prin care se aproba   
completare la inventarul bunurilor care   apartin domeniului public  al Municipiului 
Timisoara   conform  Anexei   care face parte integranta din proiectul de hotarire  si  
totodata revocarea HCL. nr. 321 / 25.07.2006 .  
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