
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local      
                                                                                                                                               
                                                      HOTĂRÂREA nr. 31 

din 28 mai 2014 
                                                                                           
            Privind alocarea de număr cadastral  şi deschiderea unei cărţi funciare noi pentru 
Centrul de Informare Turistică din  comuna Nădrag, judeţul Timiş.  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere că în comuna Nădrag a fost implementat proiectul „Înfiinţarea 
centrului local de informare turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna 
Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin PNDR măsura 313, proiect  prin care a 
fost construit un imobil nou care este necesar să fie înregistrat în evidenţele cadastrale .  
             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.(3) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art. 1   Se aprobă alocarea de număr cadastral şi deschiderea unei cărţi funciare 
noi pentru o parcelă de teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii, având suprafaţa de 
913 mp. aparţinând domeniului privat al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag, situată pe strada Metalurgiştilor, localitatea 
Nădrag. 
            Art. 2  Se aprobă înscrierea pe parcela de teren menţionată la art.1 a clădirii 
„Centrul Local de Informare Turistică Nădrag”, aparţinând domeniului privat al Comunei 
Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag.   
           Art. 3    După înscrierea în noua carte funciară a imobilelor menţionate la art. 1 şi 
2, primarul comunei Nădrag va întreprinde demersurile legale necesare pentru includerea  
clădirii şi a terenului aferent în domeniul public al Comunei Nădrag               
            Art. 4    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 5     Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                
                                                                                                              Preşedinte şedinţă 
            Lăzărescu Marinică 
                                                                                                             
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


