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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x  

Abţineri: x 

HOTĂRÂREA 
 

Privind aprobarea planurilor de situații pentru intabularea în cartea funciară a unor imobile 

reprezentând drumuri (DP 920 și DE 921) din Comuna Pesac, Județul Timiș, imobile aflate în 

proprietatea publică a Comunei Pesac 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- notă de fundamentare înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4543/11.12.2017 

prezentată de către domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, prin care propune aprobarea 

planurilor de situații pentru intabularea în cartea funciară a unor imobile reprezentând drumuri (DP 

920 și DE 921) din Comuna Pesac, Județul Timiș, imobile aflate în proprietatea publică a Comunei 

Pesac; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4544/11.12.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru– referent III asistent-responsabil urbanism 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- planurile de situație pentru intabularea în cartea funciară  a unor imobile reprezentând 

drumuri situate în extravilan (DP 920 și DE 921) din Comuna Pesac, Județul Timiș, planuri întocmite 

de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan şi înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4535-

4536/11.12.2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.29/15.05.2009 privind însuşirea protocolului de predare-primire 

încheiat între Comuna Periam și Comuna Pesac privind patrimonial imobiliar extravilan și intravilan, 

referitor la delimitarea dintre cele două comune, protocol încheiat în concordanţă cu prevederile Legii 

nr.369/2007 pentru înfiinţarea comunei Pesac, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Periam și 

înregistrat la Primăria Pesac sub nr.1524/11.05.2009, iar la Primăria Periam sub nr.2625/11.05.2009 (a 

se vedea pozițiile nr.106-107 din Fișa suprafețelor pe tarlale Comuna Pesac); 

- prevederile art.3 alin.1 și alin.4, art.8 alin.1, art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pct.III.1 al Anexei din Legea 

nr.213/1998; 

- prevederile art.14 alin.6 lit.a, art.24, art.28 alin.6 și art.29 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 

publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/2015 privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Pesac pentru perioada 2014-2020”; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.67/2013 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Comunei Pesac, Judeţul Timiş ; 

- prevederile H.G. nr.611/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din județul Timiș; 
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- prevederile anexei nr.4 la H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 

şi  judeţelor;  

- prevederile art.1 lit.c și altele din Anexa la H.G. nr.561/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b şi lit.c, ale art.36 alin.4 lit.f, art.36 alin.5 lit.c, ale art.45 

alin.3, art.115 și art.117 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă planurile de situație pentru prima intabulare în cartea funciară a unor 

imobile situate în extravilanul localității Pesac și aflate în proprietatea Comunei Pesac, Județul Timiș, 

reprezentând drumuri (DP 920 și DE 921) din Comuna Pesac, planuri întocmite de P.F.A. 

ing.Comloşan Ştefan şi înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4535-4536/11.12.2017, 

conform Anexelor nr.1-2 la prezenta hotărâre şi care fac parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Se aprobă, în conformitate cu prevederile art.3 alin.1 și alin.4, art.8 alin.1, art.21 din 

Legea nr.213/1998, precum și potrivit art.14 alin.6 lit.a, art.24, art.28 alin.6 și art.29 din Legea 

nr.7/1996, înscrierea provizorie în domeniul public al Comunei Pesac a drumurilor situate în 

extravilanul Comunei Pesac, Jud.Timiș, identificate după cum urmează:  

- drum pietruit, extravilan, DP 920, în suprafață de 1.517 mp; 

- drum de exploatație, extravilan, DE 921, în suprafață de 3.020 mp.  

 Art.3. Drumurile DP 920 și DE 921 din Comuna Pesac, Jud.Timiș, menționate la art.1-2 nu fac 

obiectul vreunei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în 

baza actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv în baza celor care 

reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 

martie 1945 – 22 decembrie 1989. De asemenea, imobilele în cauză nu sunt grevate de sarcini și nu fac 

obiectul vreunui litigiu. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul Toma Cornel, 

Primarul Comunei Pesac, precum și domnul Nedin Vasile-Petru– referent III asistent-responsabil 

urbanism în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Domnului Nedin Vasile-Petru– referent III asistent-responsabil urbanism în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- O.C.P.I. Timiș, B.C.P.I. Sânnicolau Mare - prin P.F.A. ing.Comloşan Ştefan; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariapesac.ro. 

 

 

  

 

 
 

Nr. 74 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 COVACI FLORIN 
 

______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

 DUMITRAŞ ANGELICA 
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