România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 15
din 31 martie 2021
Privind dezmembrarea în două parcele (loturi) a terenului intravilan înscris în CF
400247 Nădrag nr. top 400247 situat în localitatea Nădrag str. Piaţa Parc .
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul privat al
Comunei Nădrag
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere documentaţia tehnică întocmită de SC Terra Top SRL
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 republicată şi modificată privind
cadastrul şi publicitatea imobiliară.
Prezenta hotărâre este un act autentic unilateral conform art. 269 alin. (1) şi (2) din
Codul de procedura civilă şi a fost emisă în vederea operării dezmembrării în cartea funciară.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (3) lit. g) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă dezmembrarea în două parcele ( loturi ), conform documentaţiei
topografice întocmite de SC Terra Top SRL, a terenului intravilan înscris în CF 400247 Nădrag
nr. top 400247 cu suprafaţa totală de 494 mp. situat în localitatea Nădrag, str. Piaţa Parc ce face
parte din domeniul privat al UAT Comuna Nădrag, aflat în administrarea Consiliului Local
Nădrag, după cum urmează:
a) Lot 1 cu suprafaţa de 341 mp. teren intravilan.
b) Lot 2 cu suprafaţa de 153 mp. teren intravilan.
Art. 2 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a celor 2 loturi rezultate în urma
dezmembrării, în proprietatea UAT comuna Nădrag, domeniul privat, 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
- Contabilitate
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
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