
România                                                                                          
Comuna Nădrag 
Judeţul Timiş                                                                                  
Consiliul Local 

HOTĂRÂREA nr. 39 
din 04 mai 2018 

 
              Privind rectificarea elementelor de identificare topocadastrală a imobilului  „Grădiniţa cu 
program normal” din Nădrag. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea corectării erorii materiale produse la înregistrarea în inventarul 
bunurilor care Aparţin Domeniului Public al Comunei Nădrag a elementelor de identificare 
topocadastrală a imobilului „Grădiniţa cu program normal” din Nădrag . 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              Având în vedere prevederile art. 908 din Noul Cod Civil 
              Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 republicată şi modificată privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară. 
              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; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
             Art. 1 Se aprobă rectificarea elementelor de identificare topocadastrală a imobilului  
„Grădiniţa cu program normal Nădrag ” cuprins în Inventarul Bunurilor care Aparţin Domeniului 
Public al Comunei Nădrag, la poziţia 85 din Anexa nr. 55 publicată în Monitorul Oficial nr.699 
bis/24.09.2002, conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind Atestarea domeniului public al 
judeţului Timiş, după cum urmează: 

a) Se rectifică numărul CF din CF 197 Nădrag ( element greşit )  în CF 401439 Nădrag 
( element corect). 

b) Se rectifică nr. cadastral/topografic din nr.1/1/1/b/1/26/10/a/1/1 ( element greşit) în nr. 
401439, cu suprafaţa de 1.144 mp ( element correct ).   

            Art. 2 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a noilor elemente de identificare topocadastrală 
conform art.1.  
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                               
                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                               Balaş Traian  
   
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


