
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 42 
din 27 iulie 2022

             Privind  atestarea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a terenului cu
suprafaţa de 400 mp. situat în Nădrag str. Aleea Teiului, înscris în CF 401750 Nădrag nr. top.
401750, având categoria de folosinţă  drum în intravilan. 

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din  domeniul public
al comunei Nădrag, precum şi a înregistrării în inventarul domeniul public al UAT Comuna
Nădrag a tuturor bunurilor ce fac parte din acest domeniu conform destinaţiei lor. 
              Având în vedere referatul nr. 1560 din 21.07.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
               Având în vedere referatul  nr. 1561 din 21.07.2022 al compartimentului de
specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr. 1562 din 21.07.2022 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
              Având în vedere prevederile art. 289 alin.(4) şi ale Anexei nr.4 pct. 1 din OUG nr.
57/2019 – Codul administrativ.
             Ţinând cont de prevederile art. 6 alin (2) şi alin.(3) lit. d) din Hotărârea nr. 392/2020
privind Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c) şi art.139 alin . (1) 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  atestează apartenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag a terenului cu
suprafaţa de 400 mp. situat în Nădrag str. Aleea Teiului, înscris în CF 401750 Nădrag nr. top.
401750, având categoria de folosinţă  drum în intravilan.
             Art.2 Se aprobă înscrierea în cartea funciară nr. 401750 Nădrag nr. top 401750. a te-
renului intravilan cu suprafaţa de 400 mp., având categoria de folosinţă „drum” în intravilan,
în proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul public. 
             Art.3  Se aprobă modificarea şi completarea corespunzătoarea a inventarului
bunurilor imobile care apartin domeniului public al UAT Comuna Nădrag.       
             Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, fiind prezenti 9 dintre cei
11 membri ai consiliului local. 
             Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Afişare.

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                       Georgescu   Eugenia-Cristina

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


