România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 8
din 28 ianuarie 2015
Privind alocarea unui nr. cadastral nou pentru parcela de teren intravilan
neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 4.240 mp , având categoria de folosinţă teren
neproductiv, situat pe str. Ghioceilor lângă imobilul înscris în C.F. 400103 Nădrag, nr.top.
1/1/1/a/1/a/1/1/a/3.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul
comunei Nădrag. Ţinând cont de faptul că prin modificarea în timp a cursului pârâului
Nădrăgel a rămas suprafaţa de 4.240 mp fără nr.top./cad si fără carte funciară.
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 aproba alocarea unui număr cadastral nou şi deschiderea unei cărţi
funciare noi pentru parcela de teren intravilan consemnata in PUG aprobat prin HCL
Nădrag nr.8 din 1999, teren având categoria de folosinţă teren neproductiv, având
suprafaţa de 4240 mp, situat pe strada Ghioceilor lângă imobilul inscris in C.F. 400103
Nădrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/a/3, neînscris în cartea funciara, aflat în circuitul civil, care
nu face obiectul niciunui litigiu şi nu a fost revendicată în condiţii legale.
Art. 2 Parcela menţionată la art.1 va fi întabulată în proprietatea Comunei
Nădrag-domeniul privat , 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 .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
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