
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local   
                                                                                                                                                   
                                                      HOTĂRÂREA nr. 31 

din 29 mai 2013 
                                                                                                     
             Privind deschiderea de cărţi funciare noi pentru unele parcele de terenuri 
intravilane din localitatea Nădrag  neînscrise în cartea funciară . 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea identificării şi înscrierii în cartea funciară a tuturor 
terenurilor ce aparţin Comunei Nădrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciară; 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr.7/1996 republicată privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
             În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit. c)  din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
             În temeiul art. (45) al.1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
          
            Art. 1   Se aprobă deschiderea de cărţi funciare noi pentru următoarele parcele de 
terenuri intravilane din localitatea Nădrag  neînscrise în cartea funciară, aflate în circuitul 
civil, care nu fac obiectul niciunui litigiu şi nu au fost revendicate în condiţiile legilor 
privind retrocedările: 

1) parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 1.550 mp. situată pe str. Izvodea, la 
intersecţia cu strada Izvorului, având numărul cadastral 249 . 

2) parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 7.656 mp. situată pe strada Lunca în 
dreptul staţiei de epurare a apelor menajere a comunei Nădrag, având numărul 
cadastral 515/9. 

3) parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 5.752 mp. situată pe str. Ghioceilor, 
având numărul cadastral 517/17/1. 

            Art. 2   Parcelele menţionate la art. 1  vor fi întabulate ca proprietatea Comunei 
Nădrag  (patrimoniul privat) şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag. 
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- OCPI Timiş 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 

                                                                
                                                                                                              Preşedinte şedinţă 
                                                                                                            Jurconi Flavia Ioana 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


