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HOTĂRÂREA nr. 92 
din 28 noiembrie 2019 

                                                                                      
             Privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a unui teren 
extravilan din UAT Comuna Nădrag, situat în zona denumită Pescărie. 
   
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere Actul de Schimb de terenuri nr. 284/17.05.1990 încheiat între Ocolul 
Silvic Lugojel şi Primăria Comunei Nădrag, prin care cele două entităţi au convenit să 
efectueze schimbul reciproc al mai multor terenuri situate pe teritoriul Comunei Nădrag 
              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 documentaţia topografică întocmite de S.C. Stocad Proiect S.R.L.   
              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 aprobă înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a 
terenului extravilan cu construcţii din UAT Comuna Nădrag, situat în zona denumită Pescărie, 
cu suprafaţa de 500 mp., consemnat la poziţia nr.5 din  Actul de Schimb de terenuri nr. 
284/17.05.1990 încheiat între Ocolul Silvic Lugojel şi Primăria Comunei Nădrag.  
           Art. 2  Se atestă apartenenţa terenului extravilan de la art.1, la  domeniul privat al UAT 
Comuna Nădrag  în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag. 
            Art. 3  Se aprobă întabularea terenului menţionat la art. 1, în proprietatea UAT Comuna 
Nădrag, domeniul privat şi în administrarea Consiliului Local 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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