
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local   
                                                                                                                                                   
                                                      HOTĂRÂREA nr. 36 

din 25 iunie 2014 
                                                                                           
            Privind deschiderea de cărţi funciare noi pentru trei parcele de teren  situate în 
comuna Nădrag, judeţul Timiş.  
 
             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 trei parcele de teren  
neproductiv situate în intravilanul comunei Nădrag, judeţul Timiş, după cum urmează: 

a) parcela cu suprafaţa de 1830 mp. situată pe strada Padeş în faţa casei cu nr.61, 
teren neînscris în cartea funciară, aflat în circuitul civil, care nu face obiectul 
niciunui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţiile legilor privind retrocedările. 

b) parcela cu suprafaţa de 6612 mp. situată în partea dreaptă a aleii de acces la staţia 
de tratare a apei potabile a Primăriei Nădrag, teren neînscris în cartea funciară, 
aflat în circuitul civil, care nu face obiectul niciunui litigiu şi nu a fost revendicat 
în condiţiile legilor privind retrocedările. 

c)  parcela cu suprafaţa de 1560 mp. situată pe partea dreaptă a străzii Padeş înaintea 
podului de la ieşirea din comună , teren neînscris în cartea funciară, aflat în 
circuitul civil, care nu face obiectul niciunui litigiu şi nu a fost revendicat în 
condiţiile legilor privind retrocedările. 

            Art. 2   Parcelele menţionate la art. 1  vor fi întabulate ca proprietate a Comunei 
Nădrag  (patrimoniul privat) şi în 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 
                Florea Doina                                       
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


