
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂN ANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 61 
din 30.09.2021

privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF 100371 Sânandrei, în vederea atribuirii în
concesiune

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş, reunit in şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 8153 din 24.09.2021 privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF 
100371 Sânandrei. în vederea atribuirii în concesiune, iniţiat de primarul Comunei Sânandrei-domnul Coman 
Claudiu-Florin;
- Referatul nr. 8152/24.09.2021 privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF 100371 
Sânandrei, în vederea atribuirii în concesiune, al Primarului Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu- 
Florin;
-Raportul de specialitate nr. 8154/24.09.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului 
intravilan înscris în CF 100371 Sânandrei, în vederea atribuirii în concesiune, al inspectorului Ghilezan 
Ovidiu-Mircea;
-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2;

Luând în considerare cererea nr. 6281/26.07.2021, formulată de num itu ldU B Q H IM M B fc 
în conformitate cu prevederile:

- art. 879-880 din Noul Cod Civil;
- 40 şi art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;
- art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
- art. 129 alin (6) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

în. temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.l (l)Se aprobă dezlipirea terenului încris în în CF 100371 Sânandrei în suprafaţă de 20.006 mp, 
categoria de folosinţă păşune în intravilan, aflat în domeniul privat al Comunei Sânandrei, în 2 loturi, după 
cum urmează:

-lot.. 1 în suprafaţă de 19.631 mp, categoria de folosinţă păşune in intravilan,
-lot. 2 în suprafaţă de 375 mp, categoria de folosinţă păşune in intravilan.
(2) Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topografică de dezlipire a parcelei înscrisă în CF 100371 

Sânandrei, întocmită de ing. topograf Zaharia Gabriel-anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 Ulterior eliberării noilor cărţi funciare, se atribuie în concesiune, parcela nou rezultata- lotul 2, 

în suprafaţă de 375 mp, din terenul intravilan înscris in CF 100371 Sânandrei, aflat în domenipl privat al 
Comunei Sânandrei, pentru extinderea construcţiei existente, limitrof proprietăţii din CF 102369 Sânandrei,

u i
Art. 3 (1 )In 30 de zile de la data adoptării prezentei se va încheia contract -de concesiune între 

Comuna Sânandrei-prin Primar si numitul
(2) Concesionarul are obligaţia de solicita autorizaţia de construire şi de a începe construcţia în termen 

de 1 an de Ia data încheierii contractului de concesiune.
(3) Redevenţa anuală este stabilită anual, prin hotărâre a Consiliului Local Sânandrei; durata 

concesiunii este de 10 ani.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului şi Primarul Comunei Sânandrei.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş -  Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
Primarului Comunei Sânandrei;
Compartimentelor Urbanismisi?AnTeTfefa£.ea Teritoriului şi Impozite şi Taxe;

- OCPI Timiş;
Celor în cauză; f f  ̂  T
Cetăţenilor pjrin afişare/ja ¿ p / i b i f a r e
sinandrei.ro.
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