România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 18
din 27 martie 2019
Privind aprobarea dezlipirii a două parcele de teren intravilan din terenul înscris în
CF 400411 Nădrag ( CF vechi 576 Nădrag) nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că proprietarul terenului înscris în CF 400411 Nădrag ( CF vechi
576 Nădrag) nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1 conform evidenţelor de carte funciară este
Societatea Anonimă Forestieră Nădrag, persoană juridică desfiinţată în timpul regimului
comunist, terenurile acesteia fiind trecute în proprietatea Statului Român.
Ţinând cont că cele două parcele de teren ce urmează a fi dezlipite se află în
intravilanul comunei Nădrag;
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.
Având în vedere documentatia tehnică întocmită de PFA Hategan Nicolae.
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. (2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă desprinderea unei parcele de teren intravilan cu suprafaţa de 6.119
mp. situată în Nădrag strada Padeş, lângă drumul de acces la staţia de tratare a apei potabile,
din terenul înscris în CF 400411 Nădrag nr. top 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1 cu suprafaţa totală
de 81.840.308 mp. Ca urmare a desprinderii terenul iniţial va avea suprafaţa nouă de
81.834.189 mp.
Art.2 Se aprobă desprinderea unei parcele de teren intravilan cu suprafaţa de 3.162
mp. situată în Nădrag strada Linistei în dreptul caselor cu nr. 23 şi nr. 24, din terenul
înscris în CF 400411 Nădrag nr. top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1 cu suprafaţa totală de
81.8341.89 mp. Ca urmare a desprinderii terenul iniţial va avea suprafaţa nouă de
81.831.027. mp.
Art.3 Se însuşeşte apartenenţa la domeniul privat al Comunei Nădrag a celor două
parcelele de teren intravilan dezlipite, având suprafeţele de 6.119 mp respectiv 3.162 mp.
menţionate la art. 1 şi art.2.
Art.4 Se aprobă atribuirea de numere cadastrale noi şi înfiinţarea de cărţi funciare
pentru parcelele de teren intravilane cu suprafeţele de 6.119 mp. Respectiv 3.162 mp.
menţionate la art. 1şi art. 2.
Art.5 Se aprobă întabularea în cartea funciară a parcelelor rezultate în urma
desprinderilor, ca fiind proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat şi în
administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
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