
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind întabularea definitivă în cartea funciară a unui imobil având categoria de 

folosință “drum de exploatare” 

 
 Consiliul Local al Comunei Gavojdia, județul Timiș 

 Având în vedere: 

- lucrarea topografică întocmită de SC BLACK LIGHT SRL  

- referatul de aprobare al primarului nr.4734/09.09.2022 

- raportul de specialitate al compartimentului juridic nr.4735/09.09.2022 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr. 

4781/13.09.2022  

 În conformitate cu prevederile: 

- art.24 alin.1 – 3, art.28 alin.5 – 7, art.41 alin.5 și 51 din Legea nr.7/1996, republicată, privind 

cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare 

- art.858 – 861, art.863 lit.f), art.881 și următoarele din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul 

civil, cu modificările și completările ulterioare 

- art.8 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

- art.129 alin.2 lit.c) și alin.6 lit.c), art.136 alin.1 și pct.1 al anexei nr.4 din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ 

- Ordinul ANCPI nr.700/2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordin ANCPI nr. 1/2020 - pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și 

recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară  

 În temeiul dispozițiilor art.139 alin.3 lit.g) și ale art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1 – Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Gavojdia a unui imobil având 

categoria de folosință “drum de exploatare”, situat pe raza comunei Gavojdia,  DE 779/2 , suprafață 

5.461 mp, lungime  m 

Art.2 - Se aprobă întabularea definitivă în cartea funciară, în domeniul public al Comunei 

Gavojdia, în cotă de 1/1 părți, a imobilului având categoria de folosință “drum de exploatare”, situat 

în extravilanul Comunei Gavojdia, cuprins la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Se împuternicește domnul Stoica Dănuț – Toma, primarul comunei Gavojdia, să ducă 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Timiș 

- primarului comunei Gavojdia 

- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș 

- se face publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe site www.comunagavojdia.ro 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ 

      ALEXA IVASIUC          SECRETAR GENERAL 

                  LENUȚA MOICA 

 

GAVOJDIA, 13.09.2022 

NR.84 

 
Nr. consilieri total 11, nr. consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr. abțineri 0 

http://www.comunagavojdia.ro/

