
RO M AN IA 
JU D EŢU L TIM IŞ 
CO M UN A JEBEL 
CO N SILIU L LOCAL

H O TA R A R EA  NR.22 
din 31.03.2017

privind alipirea im obilului inscris in CF nr.400845 nr.top.341 de im obilul 
inscris in CF.402086 nr.cadastral 340/2 .dom eniul privat al com unei Jebel

Consiliul local Jebel intrunit in şedinţa publica in data de 31.03.2017 
A vând in vedere referatul dl.prim ar D r.Bociu Sabin cu nr.1027/23.03.2017 in care 

propune alipirea im obilului inscris in CF nr.400845 nr.top.341 in suprafaţa de 3316 mp de im obilul 
inscris in CF nr.402086 nr.cadastral 340/2 in suprafaţa de 1198 mp „conform docum entaţiei 
intocm ita de SC STA RT-TO PO  SR L,com una Jebel ,nu fac obiectul nici unei cereri de reconstituire 
a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in tem eiul actelor norm ative cu caracter 
special privind fondul funciar,respectiv  cele care reglem entează regim ul jurid ic  al im obilelor 
preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 m artie 1945-22 decem brie 1989, nu este grevat 
de sarcini si nu face obiectul vreunui litigiu

A vând in vedere avizul favorabil al com isiilor de specialitate 
In conform itate cu art.36 alin.2 lit.”c” , alin .5 lit.”b” si art.123 a lin .( l)  

si (2) din Legea nr.215 privind adm inistraţia publica locala,republicata cu 
m odificările si com pletările ulterioare si a Legii n r.7/1996,legea cadastrului si a 
publicitatii im obiliare si Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de constructii,republicata,cu m odificările si com pletările ulterioare

In tem eiul art.45 din Legea n r.2 15/2001 privind adm inistraţia publica 
locala,cu m odificările si com pletaruile ulterioare cu 13 voturi pentru-abtineri- 
im potriva

H O TĂ RĂ ŞTE

Art. 1 .Se aproba alipirea imobilului inscris in CF nr.400845 
nr.top.341 in suprafaţa de 3316 mp de imobilul inscris de CF nr.402086 
nr.cadastral 340/2 in suprafaţa de 1198 mp.

A rt.2 .Prezenta se va com unica 
-Institutia Prefectului Judeţul Timiş 
-OCPI D eta


