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HOTĂRÂREA nr. 32 

din 29 aprilie 2015  
                                                                          
                           
               Proiect de hotărâre privind alipirea a 3 terenuri intravilane situate pe strada 
Lunca din Nădrag. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul 
privat al Comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              Având în vedere documentaţia de dezmembrare avizată cu nr. 11708/21.04.2015 
de către OCPI Timis. 
              Ţinând cont că prezenta Hotărâre a Consiliului Local al comunei Nădrag este act 
autentic unilateral, conform art. 269 alin.(1) şi (2) Cod procedură civilă şi ea a fost emisă 
în vederea operării alipirii terenului în cartea funciară;    
              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 alipirea următoarelor terenuri intravilane situate în localitatea 
Nădrag str. Lunca, aflate în domeniul privat al Comunei Nadrag si administrarea 
Consiliului local al Comunei Nadrag: 
           a)terenul înscris în CF 401352 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/1/3 cu suprafaţa de 220 mp având categoria de 
folosinţă fâneaţă în intravilan. 
           b) terenul înscris în CF 400171 Nădrag nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/9 
cu suprafaţa de 4170 mp având categoria de folosinţă fâneaţă în intravilan. 
           c)terenul înscris în CF 401355 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20/2 cu suprafaţa de 4626 mp având categoria de 
folosinţă fâneaţă în intravilan 
            Art. 2  Se aprobă înscrierea în cartea funciară a terenului rezultat în urma alipirii 
celor 3 terenuri menţionate la art.1. Înscrierea se va face în CF 401358 Nădrag, nr. 
cadastral 401358, teren intravilan cu suprafaţa de 9016 mp, aflat în domeniul privat al 
Comunei Nadrag si administrarea Consiliului local al Comunei Nadrag 
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru 1 abţinere. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 
 


