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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

PROIECT DE HOTARARE NR 25 

DIN DATA DE 21.03.20212 

 

Privind aprobarea trecerii unui imobil  din domeniul  public al comunei Satchinez  in 

domeniul Privat  al comunei Satchinez 

 

Consiliul local al comunei Satchinez  jud. Timis intrunit in sedinta ordinara   

Luind act de Proiectul de Hotarare inregistrat sub nr 25 din data de 21.03.2022 , Proiect  

initiat de catre  dl Primar Cheaua Florin Olimpiu    privind aprobarea trecerii unor imobile  din 

domeniul  public al comunei Satchinez  in domeniul privat al comunei Satchinez  precum si de 

Referatul de aprobare al Proiectului de Hotarare 

 Avand in vedere Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 

Satchinez    privind avizarea favorabila a Proiectului de Hotarare privind  unor imobile  din domeniul  

public al comunei Satchinez  in domeniul privat al comunei Satchinez   

Avand in vedere avizele favorabile date de catre Comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Satchinez   

Hotărârea Consiliului Local Satchinez nr.9/2002 privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Satchinez complectata cu Hotararea nr 24 din data de 

30.03.2021  

Vazand prevederile art.  361  alin.2 si 3 ,   din OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ , 

cu modificarile si complectarile ulterioare ,  

Vazand prevederile art. 129 alin.1 , alin .2 lit. c  alin 6  lit a  precum si prevederile art 294 

alin 3  din OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ , cu modificarile si complectarile ulterioare  

In temeiul art. 139 alin 2 a  si a Art 196 alin 1 lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si complectarile ulterioare , Consiliul Local al comunei Satchinez  

emite prezenta  

  

  HOTARARE 

 

ART. 1 .Se aproba trecerea urmatoarelor  imobile din domeniul  public al comunei Satchinez  

in domeniul privat al al comunei Satchinez   :  
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• Imobil inscris in CF 406846   Satchinez  avand numar Cadastral 406846 situat in localitatea 

Satchinez str Bujorilor  categoria de folosinta drum in suprafata totala de 250 mp    

• Imobil inscris in CF 406845   Satchinez  avand numar Cadastral 406845 situat in localitatea 

Satchinez str Bujorilor  categoria de folosinta drum in suprafata totala de 750 mp   :  

 

ART. 2 . Se aproba schimbarea categoriei de folosinta a Bunurilor mentionate la Art.1 din 

prezenta Hotarare dupa cum urmeaza :  

• Imobil inscris in CF 406846   Satchinez  avand numar Cadastral 406846 situat in localitatea 

Satchinez str Bujorilor in suprafata totala de 250 mp    se modifica categoria de folosinta din 

drum in teren curti constructii      

• Imobil inscris in CF 406845   Satchinez  avand numar Cadastral 406845 situat in localitatea 

Satchinez str Bujorilor in suprafata totala de 750 se modifica categoria de folosinta din drum 

in teren curti constructii      

    

 ART. 3 . Se dispune O.C.P.I. Timisoara  înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a 

celor aprobate la articolele precedente   

 

ART. 4. Prezenta Hotarare se va pune in aplicare de catre  primarul comunei Satchinez si 

biroul de Urbanism din cadrul Primariei comunei Satchinez   

 

ART. 4 . Prezenta Dispozitie se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud. Timis – Directia de contencios administrative si controlul 

legalitatii actelor .  

•  Primaria Satchinez  – Primar , Viceprimar , Urbanism   

• OCPI Timisoara  

• Se va afisa .  

 

INITIATOR -       PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

                                                         

  

                                                     AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                              ROBANESCU ANDREI 

  

Aviz Proiect de Hotarare nr 25/21.03.2022  aprobarea trecerii unui imobil  din domeniul  

public al comunei Satchinez  in domeniul Privat  al comunei satchinez 

                                                                                                        
COMISIA I – Comisia pentru buget,finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea  domeniului public și privat al 

comunei, servicii publice, comerț 
                         1. CERMIAN GHEORGHE  -președinte 
                         2. BÂRCIOG CORINA –secretar                            
COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 

urbanistică și amenajarea teritoriului 
 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  
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