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HOTĂRÂREA nr. 91 
din 28 noiembrie 2019 

                                                                                      
             Privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciara a terenurilor Ps249 în suprafaţă 
de 3091mp. şi DF194 în suprafaţă de 6303mp, situate în extravilanul localităţii Crivina, UAT 
Comuna Nădrag. 
   
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere că proprietar tabular al imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri 
este Statul Român. 
              Ţinând cont de faptul că Uzina Ciocanul Nădrag este o persoană juridică care nu mai 
există în prezent, calea ferata aparţinând   dezafectată se aprobă întabularea terenului în Cartea 
Funciara având categoria de folosinţă Arabil. 
              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. 129 al.(2) lit. c) şi al. (6) lit. c) din OUG nr. 57/2019 – 
Codul administrativ.  
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art. 1   Se aproba intabularea in Cartea Funciara a terenurilor Ps249 în suprafaţă de 
3.091mp, şi DF194 în suprafaţă de 6.303mp, situate în extravilanul localităţii Crivina, UAT 
Comuna Nădrag, conform planului de situatie întocmit de S.C. TERRA TOP S.R.L.   
             Art. 2  Se atestă apartenenţa imobilului Ps249 la proprietatea UAT Comuna Nădrag,  
domeniul privat şi  în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag. 
            Art. 2  Se atestă apartenenţa imobilului DF194 cu categoria de folosinta Arabil, la 
proprietatea UAT Comuna Nădrag,  domeniul privat şi  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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