
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş                          
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                                 
Consiliul Local                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂREA nr. 44 
din 29 noiembrie 2016 

                                                                                                    
             Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unor 
imobile situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilelor din evidenţa 
cadastrală a comunei Nădrag şi a cuprinderii în domeniul privat al Comunei Nădrag a tuturor 
imobilelor ce fac parte din acesta.       
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              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 atestă apartenenţa la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a următoarelor 
imobile: 
a) imobilului casa şi teren  înscris în CF 1 Nădrag, nr. top 1/71 cu suprafaţa de 1.079 mp. 

situat la adresa Nădrag str. Padeş nr.1.  
b) imobilul casa şi teren înscris în CF 1 Nădrag nr. top 1/1/1/a/10 cu suprafaţa de 1.079 mp 

situat la adresa Nădrag str. Oţelarilor nr. 25.  
c) imobilul casa şi teren înscris în CF 1 Nădrag nr. top 84 cu suprafaţa de 144 mp. situat la 

adresa Nădrag str. Liniştei nr. 11.  
d) imobilului casa şi curte  înscris în CF 1 Nădrag, nr. top 69 cu suprafaţa de 720 mp. situat 

la adresa Nădrag str. Aleea Bradului nr. 21 
            Art. 2   Se aprobă efectuarea menţiunilor în cartea funciară  care să consemneze că 
imobilele menţionate la art.1 sunt în proprietatea Comunei Nădrag, domeniul privat şi se află 
în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag. 
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
                                                                                                              Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Linginari Puiu Ioan 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


