România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 6
din 23 februarie 2022
Privind aprobarea înfiinţarii unei cărţi funciare noi, atribuirea de număr cadastral nou
pentru parcela in suprafaţa de 420 mp, teren pentru drum , parte din nr.
top.1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144
înscris în CF 400704 Nădrag, terenul situat în
com.Nădrag str. Aleea Teiului.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul
Primăriei Nădrag .
Având în vedere referatul nr. 316 din 18.02.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 317 din 18.02.2022 al compartimentului de
specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 318 din 18.02.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
Având în vedere documentatia tehnică întocmită de SC Topoexe SRL.
Ţinând cont de faptul că 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 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
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă documentatia de prima înscriere , atribuire nrmăr cadastral nou
pentru suprafata de
420 mp, teren pentru drum , parte din nr. top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144 înscris în CF 400704 Nădrag în suprafaţa totală de
5.225 mp, teren situat în Nădrag str. Aleea Teiului, aflat în proprietatea Comunei Nădrag,
domeniul privat, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag, conform
documentatiei tehnice întocmită de SC Topoexe SRL.
Ca urmare a desprinderii, terenul iniţial va avea suprafaţa nouă de 4.805 mp.
Art.2 Se aprobă atribuirea de număr cadastral nou şi înfiinţarea unei cărţi funciare
pentru parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 420 mp., avand categoria de folosinta
drum ,situat in intravilan, proprietatea UAT Comuna Nădrag -domeniul privat, în administrarea Consiliului Local al Comunei 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
- Afişare.
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