
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PIȘCHIA 
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR.33 
Din 07.08.2018 

privind atribuirea unui număr cadastral nou și înființarea unei cărți  funciare 
pentru imobilul identificat prin Cv25 Cc1 Pișchia și sistarea C.F.nr.407860 Pișchia  

corespondent  nr.top.372 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș; 
Având în vedere: 
- referatul nr.3134/30.07.2018 al d-lui Sas Ioan, primarul comunei Pișchia, privind atribuirea 

unui număr cadastral și înființarea unei cărți funciare pentru imobilul identificat prin Cv25 Cc1 
Pișchia; 

- documentația tehnică întocmită de către S.C.3D ArchiDraw S.R.L.-D, pr.nr.T175/2017, 
înregistrată sub nr.3119/27.07.2018; 

- raportul de specialitate nr.3207/02.08.2018 întocmit de dl.Guran Nicolae-Lucian, consilier 
juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Pișchia; 

- avizele favorabile acordate de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  
buget-finanţe, agricultură, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive, Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 
gospodarire comunală şi amenajare teritorială și Comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor; 

Ținând seama de poziția nr.52 a anexei 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 și de Hotărârea 
Consiliului Local Pişchia nr.10/22.04.2002 privind actualizarea inventarului bunurilor cuprinse în 
domeniul public al comunei Pişchia; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.79 alin.4 din  Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,cu modificările si completările 
ulterioare; 

- art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta:   

H O T Ă R Â R E:  
Art.l Se aprobă atribuirea unui număr cadastral și înființarea unei cărți funciare pentru 

imobilul identificat prin Cv25 Cc1 Pișchia, domeniul public al Comunei Pișchia, în baza 
documentației tehnice  întocmită de către S.C. 3D ArchiDraw S.R.L.-D, pr.nr.T/2018, înregistrată 
sub nr.3119/27.07.2018. 

Art.2 Se aprobă sistarea C.F.nr.407860 Pișchia privind imobilul cu nr.top.372, identic cu 
Cv25 Cc1 Pișchia. 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-l Sas Ioan, primarul 
Comunei Pişchia. 
            Art.4 Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a 10 consilieri din cei 10 prezenți la 
ședință. 

Art.5 Hotărârea se comunică: 
- Instituției Prefectului-județul Timiș; 
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș; 
- D-lui Sas Ioan, primarul Comunei Pișchia; 
- Cetățenilor prin afișare.         

 
 
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,     
                                   Miuțel Marius                                          Nicola Otilia-Adriana   


