ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DUMBRAVA

Nr.consilieri___
Nr. Cons.
Prezenţi_____
Voturi pt.____
Voturi contr.__
Abţineri______

HOTĂRÂRE nr. 31 din 05.10.2009
privind necesitatea identificării şi diminuării unor suprafeţe de teren
intravilan pentru “Înfiinţare parcuri de joacă şi de recreere în localitatea
Dumbrava, com Dumbrava, jud. Timiş”,
Analizând Expunerea de motive a primarului comunei Dumbrava Dl. Ioan Ihasz
nr. 3572/02.10 .2009.
Având în vedere Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi instituit prin de Ordinul 1107/2009
În conformitate cu prevederile Ghidului de eligibilitate şi a Cererii de
Finanţare pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi şi a îndrumarului privind achiziţiile publice
necesare pentru implementarea
cererilor de finanţare aprobate în cadrul
Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural
In conformitate cu inventarul domeniului public şi privat al comunei Dumbrava
În temeiul prevederilor art. 46 alin 1, din Legea administraţiei Publice locale nr.
215/2001, republicată
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I D U M B R A V A
adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aproba documentaţia pentru rectificarea suprafeţei imobilului cu nr. Top 287
înscris în CF 400165, al comunei Dumbrava de la 9912 mp la 8033 mp
Art. 2. Se aproba Documentaţia de actualizare pt imobilul cu nr. Top 279 înscris în CF
400166, al comunei Dumbrava.
Art. 3. Se aproba a Documentaţia de intabulare definitivă pt imobilul cu nr. Cadastral Ps
9/4 ce figurează în domeniul privat al comunei Dumbrava.
Art.4. Se aproba documentaţia pentru rectificarea suprafeţei imobilului cu nr. Top 281/ad/1 înscris în CF 400163 al comunei Dumbrava de la 1061 mp la 635 mp
Art. 5. Se aproba Documentaţia de prima intabulare pt imobilul cu nr. Cadastral Ps 9/3
ce figurează în domeniul privat al comunei Dumbrava.
Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului jud.Timis- Serv. controlul legalitatii actelor si contencios
administrativ.
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