România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 7
din 28 ianuarie 2015
Privind diminuarea cu 4.626 mp a suprafeţei terenului înscris în CF 400570
Nădrag cu nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20 având suprafaţa totală de
22.438 mp, situat în Nădrag str. Lunca
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere modificarea cursului pârâului Nădrăgel în timp şi a drumului de
acces in localitate. Ţinând cont că nu se poate stabili delimitarea exactă a perimetrului
nr.topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20 înscris în C.F. 400570 – Nadrag, este
necesară diminuarea suprafeţei acestui imobilul cu suprafaţa de 4.626 mp. situată lângă
pârâu şi în imediata vecinatate a DJ 681B.
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constată apartenenţa la domeniul privat al Comunei Nădrag a
terenului
intravilan
înscris
in
C.F.
400570
Nadrag
nr.top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20 în suprafaţă totală de 22.438 mp reprezentând
pârâul Nădrăgel cu fâneaţă în intravilan.
Art. 2 Se aprobă efectuarea menţiunilor în cartea funciară care să consemneze
că terenul menţionat la art.1. este în proprietatea Comunei Nădrag, patrimoniul privat şi
se află în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
Art. 3 Se aprobă diminuarea cu 4.626 mp a suprafeţei terenului cu nr.top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20 înscris în C.F. 400570 – Nadrag în suprafaţă
totala de 22.438 mp.
Art. 4 Se aprobă înscrierea terenului cu suprafaţa de 4.626 mp într-o carte
funciară nou înfiintată, având nr.top.nou , proprietatea Comunei Nădrag, domeniul privat
în baza unei documentaţii tehnice cadastrale pentru atribuire număr cadastral nou.
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
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