
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL 
D U M B R A V A 

HOTĂRÂREA NR.5  
DIN 25.02.2009 

Privind trecerea unui imobil (teren ) din domeniul privat al comunei Dumbrava în 
domeniul public al comunei Dumbrava  

 
                Consiliul local al comunei Dumbrava, judeţul Timiş, 
                Având în vedere referatul d-lui primar Ihasz Ioan înregistrat la nr. 
542/23.02.2009, prin care solicită aprobarea trecerii unei suprafeţe de 19,61 ha 
teren cuprins în parcela cadastrală Ps nr.239,din domeniul privat al comunei în 
domeniul public al comunei Dumbrava, discutat şi avizat de Comisia din cadrul 
Consiliului local Dumbrava pentru programe de dezvoltare economico socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei. 
                Luând în considerare dispoziţiile art.7 litera e,  art.8 al.1 şi art.11 al 
Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , 
                În conformitate cu prevederile art 36 al 2, lit.b şi c, al.(4), litera d şi c şi 
art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                ART.1.(1) Se aprobă transmiterea din domeniul privat al comunei 
Dumbrava, pentru cauză de utilitate publică, a unui teren în suprafaţă de 19,61 ha 
cuprins în Ordinul Prefectului nr 1288/10.12.1994, categoria păşune,Ps nr.239. 
             (2) Scopul operaţiunii tehnice de trecere din domeniul privat al comunei 
Dumbrava în domeniul public al comunei Dumbrava este amplasarea unei staţii 
de epurare /tratare a apelor uzate rezultate din reţeaua de canalizare ce se va 
realiza pentru deservirea localităţilor Dumbrava şi Răchita. 
             ART.2. Se aprobă totodată şi introducerea în anexa nr.33 la HG.1016 
/2005 pentru modificarea şi completarea HG. 979/2002 privind atestarea 
domeniului public al comunei Dumbrava , a imobilului cuprins în art.1 al (1). 
                ART.3 Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituţiei Prefectului –jud.Timiş, Serviciul controlul legalităţii actelor 
juridice şi contencios administrativ. 

 Consiliul Judeţean Timiş- Serviciul Administrarea Patrimoniului  
 Primarului comunei Dumbrava. 
 Dosar şedinţă 
 Se face publică prin afişare. 
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