
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA NR.23 
Din 27.04.2018 

Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate 
 asupra imobilului  cu nr.cad.De1978  

 
Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş; 
Având în vedere: 
- documentaţia tehnică întocmită de S.C.ArchiDraw S.R.L.din Timișoara, Proiect 

nr.T/2018, înregistrată cu nr.1579/19.04.2018;  
- referatul nr.1594/19.04.2018 întocmit de dl.Sas Ioan, primarul comunei Pişchia; 
- raportul de specialitate nr.1595/19.04.2018 al d-lui Guran Nicolae-Lucian, consilier 

juridic; 
- avizul favorabil acordat de Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, urbanism, gospodarire comunală şi amenajare teritorială; 
Luând în considerare dispoziţiile: 
- Hotărârii Consiliului Local Pişchia nr.10/22.04.2002 privind actualizarea  

inventarului bunurilor cuprinse în domeniul public al comunei Pişchia și anexa nr.62 cu 
privire la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pişchia din H.G. 
nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.27 alin.1 din Legea nr.7/1996, republicată3, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.3 alin.4 şi pct.1 din anexa nr.III a Legii nr.213/1998, republicată, privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.10, art.21 alin.1, art.23, art.36 alin.2 lit.c şi art.45 alin.3 din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
Art.1 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al 

comunei Pişchia asupra imobilului cu nr.cad.De1978, constând în drum de exploatare, din 
extravilanul localităţii Bencecu de Jos, confom documentaţiei tehnice întocmită de 
S.C.ArchiDraw S.R.L.din Timișoara, Proiect nr.T/2018, înregistrată cu nr.1579/19.04.2018. 

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl.Sas Ioan, 
primarul comunei Pişchia şi dl.Guran Nicolae Lucian, consilier juridic.  

Art.3 Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Pișchia, în şedinţă 
ordinară, cu respectarea prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de voturi  ”pentru” a 9 consilieri din cei 9 
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie. 

Art.4 Hotărârea se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- D-lui Sas Ioan, primarul comunei Pişchia; 
- D-lui Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic;  
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş; 
- Cetăţenilor prin afişare. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,     
                        Lițoiu Vasile-Ștefan                              Nicola Otilia–Adriana   


