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21.02.2013

privind convocarea Consiliului Local al comunei Lenauheim
în şedinţă ordinară de lucru pe luna FEBRUARIE 2013

Primarul Comunei Lenauheim, judeţul Timiş;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală-republicată:

DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Lenauheimjudeţul Timiş , în şedinţă ordinară de
lucru în data de 28.02.2013 , orele 14,00, care va avea loc în sala mica a Caminului Cultural din
localitatea Bulgarus , cu următoarea:

O R D I NE D E ZI:
!.-Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 16,00
m.p aferent imobilului cu nr.180 din localitatea Bulgarus , Organizaţiei P.N.L. Lenauheim pentru
amenajarea sediu partid;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în patrimoniul privat al comunei Lenauheim a unor
bunuri imobile-terenuri de pe raza comunei Lenauheim , judeţul Timiş ;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea si însuşirea raportului de evaluare a imobilului-terenului înscris
în C.F. 401352 Lenauheim(provenita din conversia de pe hartie a CF 1035 Grabaţ), nr.top 801-802/a, în
suprafaţă de 1888 m.p imobil cu altă destinaţie care face parte din patrimoniul privat al comunei
Lenauheim , judetul Timis;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea si însuşirea raportului de evaluare a imobilului-terenului înscris
în C.F. 404326 Lenauheim(provenita din conversia de pe hartie a CF 2723 Lenauheim) , nr.top 16081695, 1698-1817/b, 1820-l 838/28, în suprafaţă de 1600 m.p imobil cu altă destinaţie care face parte din
patrimoniul privat al comunei Lenauheim , judetul Timis;;
5.-Proiect de hotărâre privind propunerea de încadrare a DC 22 Bulgarus - Sandra , sector aflat pe
teritoriul administrativ al comunei Lenauheim, in categoria drumurilor judetene;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea vânzării imobiluluiterenului- înscris în C.F .400801 Lenauheim(provenita prin conversia de pe hartie a CF nr.3124 Grabat) ,
nr.top 272-273 , în suprafaţă de 3777 m.p. imobil cu altă destinaţie care face parte din patrimoniul privat
al comunei Lenauheim , judetul Timis;
7.-Proiect de hotărâre privind prevenirea sustragerii produselor si distrugerea culturilor agricole de pe
teritoriul administrativ al comunei Lenauheim , judetul Timis;
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Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul Juridic- Contencios;
Secretarului Primăriei comunei Lenauheim;
Afi sare;
dosar.
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