
România                                                                                                  
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Judeţul Timiş                                                                                                                                                                                                  
Consiliul Local                                                                                                                                                                                         

 
 HOTĂRÂREA nr. 8 

din 08 iulie 2016 
 

              Privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a imobilului 
„Drum comunal DC 140 Nadrag – Cabana Caprioru”. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
              Având în vedere necesitatea a bunei administrări adomeniului public al comunei 
Nădrag. 
              Având în vedere documentaţia tehnică cadastrală nr. 20315/17.07.2013 avizată de 
către OCPI.  
             Având în vedere prevederile HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, 
Anexa 3 la secţiunea „Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Timiş” , poziţia 105 la care 
este consemnat drumul Comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căprioru.  
             Având în vedere prevederile art. 3 alin.(4) şi art.8 alin (1) ale Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  
             În conformitate cu prevederile art.41 alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 7/1996 
republicată a Cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
            Ţinând cont că prezenta Hotărâre a Consiliului Local al comunei Nădrag este act 
autentic unilateral, conform art. 269 alin.(1) şi (2) Cod procedură civilă şi ea a fost emisă în 
vederea înscrierii provizorii a terenului în cartea funciară;    
             În temeiul art.36 al. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
              Art. 1 Se însuşeşte apartenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag a imobilului „ 
Drum Comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căprioru” având lungimea de 16 km. conform 
documentaţiei tehnice cadastrale nr. 20315/17.07.2013 avizată de OCPI.                                                                                 
              Art. 2  Se aprobă înscrierea provizorie în cartea funciară a apartenenţei la domeniul 
public al Comunei Nădrag a imobilului „Drum Comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căprioru”  
              Art.3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art.4   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

                          -     Primar 
                          -     Afişare                                                                                                      
                                                                                                       Preşedinte şedinţă 
                                                                                                           Biriescu Ioan  
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 



 


