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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 09 

DIN DATA DE 18.01.2023 

 

Privind aprobarea constatarii diminuarii unei suprafete de teren  si trecerea din domeniul privat in 

domeniul public al comunei   

 

Consiliul Local al comunei Satchinez , judet Timis , intrunit in sedinta ordinara   

Avand in vedere  :  

• Proiectul de Hotarare cu nr 09 din data de 18.01.2023  initiat de catre Primarul comunei 

Satchinez privind aprobarea constatarii diminuarii unei suprafete de teren   precum si 

Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare  

• Avizele consultative date de catre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Satchinez  

• Referatul de aprobare a compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 

Satchinez    

Avand in vedere  documentatia topografica intocmita de catre SC Terra Top SRL prin 

inginer Plesa Sorin Constantin de unde rezulta suprafata reala de teren  

Avand in vedere necesitatea corelarii datelor din teren obtinute  in  urma masuratorilor 

topografice - cu situatia scriptica aflata la OCPI Timisoara  
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Satchinez cu 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 emisa de catre Consiliului Local al comunei Satchinez 

 

În temeiul art .  ,art.129 alin 1 alin 2 lit c alin 5 lit b ,  art .139 alin.(3) lit g  si art .196 

alin.(1) din din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Consiliul local al comunei Satchinez 

jud. Timis emite prezenta  

 

HOTARARE 

 

ART. 1 . Se constata diminuarea urmatoarei suprafete de teren  : 

• teren avand categoria de folosinta de curti constructii  inscris in Cartea Funciara nr 401348 

Satchinez Nr TOP 219-220-221-222/3  in suprafata totala din acte de 2277 mp se reduce la 

suprafata masurata de  1271 mp .     
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ART.2 . Se aproba trecerea  terenului mentionat la Art 1 din Prezenta Hotarare  din domeniul  
privat al comunei Satchinez   in domeniul public al al comunei Satchinez  .  

 

Pe terenul mentionat anterior exista edificata constructie  unde functioneaza Gradinita cu 
Program Normal  Hodoni  corp cladire F , situata in localitatea Hodoni , Strada Calea Timisoarei  nr 
54 , cladire inclusa la pozitia nr.26 din Inventarul domeniului public  

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

celor aprobate la articolele precedente   

   ART.4 . Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza dl Cheaua Florin 

Olimpiu , Primarul comunei Satchinez si SC Terra Top SRL Timisoara  

ART. 5 . Prezenta Hotarare se va comunica catre : 

- Institutia Prefectului – jud . Timis  - Directia de contencios Administrativ si controlul 

legalitatii actelor . 

- Primaria Satchinez – Primar , contabilitate , urbanism , Registrul agricol  

- OCPI Timisoara .  

- SC  Terra TOP  SRL Timisoara   

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

  

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                         ROBANESCU ANDREI  

 

Aviz la Proiectul de Hotarare nr  08/18.01.2023 privind aprobare diminuarii unui teren  

 

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  

 


