
R  O  M  Â  N  I  A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind solicitarea înscrierii dreptului de proprietate în favoarea Oraşului Făget-

domeniul privat- asupra terenului în suprafaţă de 180 mp înscris în CF nr. 404283 cu 

nr. top. 61/a Temereşti. 

 

  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere : 

 -referatul Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea proiectelor, 

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului nr.3675/02.04.2018 prin care se propune 

solicitarea la OCPI Timiş să înscrie dreptul de proprietate în favoarea Oraşului Făget, 

domeniul privat, asupra terenului în suprafaţă de 180 mp înscris în CF nr. 404283 cu nr. top 

61/a Temereşti; 

 -faptul că sub B 3 al Cărţii Funciare nr. 404283 Oraşul Făget, nr. top  61/a Temereşti, 

a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate în cotă de 1/1 al Oraşului Făget-domeniul 

privat-dobândit prin lege, în baza art. 889 alin.1 din Noul Cod Civil; 

 -prevederile art. 889 alin. 2 din Noul Cod Civil care conferă posibilitatea solicitării de 

către Consiliul local a înscrierii definitive a dreptului de proprietate în favoarea Oraşului 

Făget; 

 -proiectul de hotărâre al primarului şi avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local; 

  În temeiul art.36 alin.1 lit.,,c’’ şi art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1.-Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Oraşului Făget-

domeniul privat- asupra terenului în suprafaţă de 180 mp înscris în CF nr. 404283 cu nr. top 

61/a Temereşti. 

  Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Serviciul 

coordonare-urmărire investiţii, implementarea proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului. 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 

   -dosar hotărâri , 

   -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

   -OCPI Timiş, 

   -Serviciului coordonare - urmărire investiţii, implementarea proiectelor  

                                  amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, 

   -primar. 
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