
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 51 
din 31august 2022

              Privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravilan, cu
suprafaţă de 777 mp.    neînscris în cartea funciară, situată în Nădrag str. Oţelarilor nr. 31A.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul
Comunai Nădrag . 
              Având în vedere referatul nr. 1798 din 26.08.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
               Având în vedere referatul  nr. 1799 din 26.08.2022 al compartimentului de
specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr. 1800 din 26.08.2022 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
              Având în vedere documentatia tehnică întocmită de SC Vic Topo Consultanţa Tehni-
că Imobiliară Cadastru SRL.
              În baza art.34 al.1 Legea 7/1996 republicata a cadastrului  şi
publicităţii imobiliare.
              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 aprobă alocarea unui număr cadastral nou şi deschiderea unei cărţi
funciare noi pentru parcela de teren  intravilan, cu suprafaţă de 777 mp. neînscris în cartea
funciară  , situat în Nădrag, str. Oţelarilor, nr. 31A aflat în circuitul civil, care nu face obiectul
niciunui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţii legale.
               Art. 2  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a parcelei
menţionate la art. 1.
               Art. 3  Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul  privat  al  UAT Comuna Nădrag va  proceda la  completarea  corespunzătoare,  cu
bunul  imobil menţionat la art.1, a inventarului bunurilor care apartin domeniului  privat UAT
Comuna  Nădrag  însuşit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  nr.  3/
11.02.2022.
               Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti toti cei
11 membri ai consiliului local. 
               Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                    Lăzărescu Răzvan Cristian   

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara



Consilier juridic: Wagner Marian


