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HOTĂRÂRE 

privind întabularea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra 

imobilului înscris în CF nr.401084 (CF vechi nr.156) Lugojel nr.top.158  

 

 
 Consiliul Local al Comunei Gavojdia, județul Timiș 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului nr.148/12.01.2023 

- raportul de specialitate al secretarului general nr. 149/12.01.2023 

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

338/25.01.2023 
În conformitate cu prevederile: 
- poziția 23 din inventarul domeniului public al comunei Gavojdia cuprins în Anexa nr.37 la 

Hotărârea  Guvernului nr.977/2002 – privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum 

și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, cu modificările și completările ulterioare 
- 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.31 alin.2 din Legea nr.18/1991 – a fondului funciar, republicată, 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 aprobă modificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr.401084 (CF vechi nr.156) 

Lugojel nr.top.158, de la suprafața din acte de 4.316 mp la suprafața măsurată de 3.556 mp.  

Art.2 – Se aprobă radierea sarcinilor din CF nr.401084 (CF vechi nr.156) Lugojel nr.top.158, 

respectiv dreptul de folosință al Statului Român și dreptul de uzufruct viager al Ministerului 

Învățământului Public.  
Art.3 – Se aprobă modificarea destinației construcției C1 din școală în clădire administrativă. 



Art.4 -  Se aprobă înscrierea în CF nr.401084 (CF vechi nr.156) Lugojel nr.top.158  a 

construcției C2 – Anexă P în suprafață de 33 mp. 

Art.5 – Se aprobă întabularea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra 

terenului și construcțiilor din  CF nr.401084 (CF vechi nr.156) Lugojel nr.top.158.  
Art.6 - Se împuternicește domnul Stoica Dănuț – Toma, primarul comunei Gavojdia, să ducă 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.7 – 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 

              VASILE ROSOCA        SECRETAR GENERAL 

                  LENUȚA MOICA 

 

 

 

 

 

 

GAVOJDIA, 25.01.2023 

NR.12 
 

 

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

http://www.comunagavojdia.ro/

