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       REFERAT 
              privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr.1994  Moşniţa Veche,  
 pentru crearea unui drum de legătură între Calea Moşniţei şi  drumul  
 de exploatare DE 1676/11, pentru zona Plopi Sud, în lungime de   
 aproximativ  450 m 
 
 Se propune spre analiză comisiilor din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism, Serviciul Banca 
de date Urbane în baza documentaţiei topo cadastrale de dezmembrare a 
terenului pentru crearea unui drum de legătură între Calea Moşniţei spre Moşniţa 
Veche, în cartierul Plopi Sud, din Timişoara. 
 Pentru crearea drumului de legătură între Calea Moşniţei şi un drum de 
exloatare Căii Moşniţei, în lungime de 450 de metri,   spre Moşniţa Veche, în 
interiorul cartierului Plopi Sud, se va realiza astfel  un tronson de şosea între 
Timişoara şi Moşniţa Veche, se propune dezmembrarea terenului înscris în CF 
nr.1994 Moşniţa Veche cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a, 
în suprafaţă totală de 634.593 mp, din proprietatea Statului Român în 
administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Timişoarei, în trei 
parcele, astfel: 
 
 a) parcela cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/1 în 
suprafaţă de 623.357 mp, rămâne înscrisă în CF nr.1994 Moşniţa Veche în 
proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Timişoarei cu nr.1704/1966. 
 
 b) parcela cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 în 
suprafaţă de 7594 mp- păşune, rămâne înscrisă în CF nr.1994 Moşniţa Veche în 
proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Timişoarei cu nr.1704/1966. 
 
 c) parcela cu nr.topo 1839/b-1843/2/2/3//1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/3 în 
suprafaţă de 3642 mp, rămâne înscrisă în CF nr.1994 Moşniţa Veche în 
proprietatea Statului Român în administrarea Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Timişoarei cu nr.1704/1966, teren care se va utiliza ca drum de 
legătură între Calea Moşniţei şi drumul de  exploatare, în lungime de 
450 m. 
  
 
 



 
 
 
 
 
Acest drum de legătură este prevăzut în PUZ-ul aprobat cu HCL 
nr.35/26.02.2002.Documentaţia de dezmembrare a terenului înscris în CF 
nr.1994 Moşniţa Nouă, pentru drum, , s-a întocmit din fondurile proprii ale 
domnului Buciuman, proiect cu nr.143a-T, întocmit de persoană fizică autorizată 
ing.Corlan Dumitru,  documentaţie depusă cu nr.R2006-580/31.07.2006. 
 Conform adreselor cu nr.U92006-5147/27.02.2007 de la Serviciul 
Administrare Imobile, cu nr.U92007-5147/27.02.2007 de la Serviciul Juridic şi cu 
nr.U92006-5147/30.03.2007 de la Serviciul Administrare Fond Funciar, terenul în 
discuţie nu este revendicat şi nici nu face obiectul vreunui proces pe rolul 
instanţelor judecătoreşti. 
 Direcţia Edilitară prin Serviciul Energetic-Biroul Hidrotehnic, ne aduce la 
cunoştinţă că Primăria Timişoara are în lista de investiţii obiectivul “ Sistem major 
canal Cartier Plopi”, lucrare care are alocată suma nacesară realizării lucrărilor de 
canalizare ale cartierului. 
 Prin executarea acestui drum se va crea astfel posibilitatea dotării 
cartierului Plopi Sud cu reţelele edilitare necesare dezvoltări urbane a zonei. 
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