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HOTĂRÂREA nr. 40 
din 26 aprilie 2016                                                                                      

              
              Privind  întabularea  şi alocarea de numere cadastrale noi pentru 2 parcele de teren  
intravilan având , situate în intravilanul comunei Nădrag, şi înscrierea lor în cărţi funciare noi. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul comunei 
Nădrag. 
              Având în vedere documentaţiile tehnice cadastrale întocmite de către expertul 
Cacoveanu Adrian.  
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              În baza art.34 al.1 Legea 7/1996 republicata a cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
              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. (1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
               Art.1  Se aprobă întabularea , alocarea de numere cadastrale noi şi deschiderea de 
cărţi funciare noi pentru 2 parcele de teren intravilan  după cum urmează: 

a) Teren întravilan situat în Nădrag, zona oxigen,  neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa 
de 30.100 mp. aflat în circuitul civil, care nu face obiectul niciunui litigiu şi nu a fost 
revendicat în condiţii legale. 

b) Teren situat în Nădrag, str. Cornet, neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 4.455 
mp. aflat în circuitul civil, care nu face obiectul niciunui litigiu şi nu a fost revendicat 
în condiţii legale. 

               Art. 2  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a parcelelor 
de teren menţionate la art. 1.  
               Art. 3  Parcelele menţionate la art.1 urmează a fi întabulate în proprietatea UAT 
Comuna Nădrag domeniul privat , în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag. 
               Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
               Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică : 

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