România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 16
din 28 februarie 2018
Privind aprobarea dezlipirii a două parcele din terenul înscris în CF 400173 Nădrag
nr. top. 105/1/a/3/1/1.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că în eviedenţele cadastrale ale comunei Nădrag sunt consemnate
terenuri extravilane în proprietatea Asociaţiei de Păşunat Crivineanţa, entitate înfiinţată în anul
1892 şi care a fot desfiinţată în timpul regimului comunist, terenurile acesteia fiind preluate în
patrimoniul Comunei Nădrag.
Ţinând cont de faptul că de-a lungul timpului unele persoane şi-au construit case de
de locuit întabulate pe respectivul teren.
Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul Comunei
Nădrag.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local.
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 republicată şi modificată privind
cadastrul şi publicitatea imobiliară.
Având în vedere documentatia tehnică întocmită de PFA Hategan Nicolae.
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. c) şi al. (5) lit. c) din Legea nr. 215 / 2001
republicată privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al. (2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se însuşeşte apartenenţa la domeniul privat al Comunei Nădrag a terenului
înscris în CF 400173 Nădrag nr. top 105/1/a/3/1/1 cu suprafaţa totală de 918.808 mp, situat
în localitatea Crivina .
Art.2 Se aprobă desprinderea unei parcele cu suprafaţa de 3.115 mp., pe care este
edificat imobilul casa de locuit şi anexe gospodăreşti de la adresa Crivina nr. 40, din terenul
înscris în CF 400173 Nădrag nr. top 105/1/a/3/1/1 cu suprafaţa totală de 918.808 mp, situat
în localitatea Crivina. Ca urmare a desprinderii terenul iniţial va avea suprafaţa nouă de
915.693 mp.
Art.3 Se aprobă desprinderea unei parcele cu suprafaţa de 1.770 mp., pe care este
edificat imobilul casa de locuit şi anexe gospodăreşti de la adresa Crivina nr. 37, din terenul
înscris în CF 400173 Nădrag nr. top 105/1/a/3/1/1 cu suprafaţa totală de 915.693 mp, situat
în localitatea Crivina. Ca urmare a desprinderii terenul iniţial va avea suprafaţa nouă de
913.923 mp.
Art.4 Se aprobă atribuirea de numere cadastrale noi şi înfiinţarea de cărţi funciare
pentru parcelele cu suprafeţele de 3.115 mp. Si 1.770 mp. menţionate la art.1şi art.2.
Art.5 Se aprobă întabularea în cartea funciară a parcelelor rezultate în urma
desprinderilor, ca fiind proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul public şi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Nădrag.
Art. 6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Biriescu Lazăr
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

