
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 82 
din 09 decembrie 2022

              Privind însuşirea documentaţiei topocadastrale pentru stabilirea suprafeţei blocului
fizic  păşune 661 , identificată prin numar cadastral 400194 Nădrag, situată în golul alpin din
Vârful Padeş.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul
Comunei Nădrag şi a valorificării corespunzătoare a patrimoniului . 
                 Ţinând cont că în urma verificărilor efectuate în cursul acţiunilor de inventariere permanentă a
domeniului public şi privat al Comunei Nădrag s-a constatat existenţa unei diferenţe între suprafaţa
înregistrată în inventar şi suprafaţa reală a  blocului  fizic  păşune 661 , identificată prin numar
cadastral 400194 Nădrag, situate în golul alpin din Vârful Padeş.
              Având în vedere referatul nr. 2791 din 06.12.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
               Având în vedere referatul  nr. 2792 din 06.12.2022 al compartimentului de
specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr. 2793 din 06.12.2022 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 însuşirea  documentaţie topocadastrale pentru stabilirea suprafeţei
reale de 60,38 ha. a blocului  fizic  păşune 661 , identificată prin numar cadastral 400194
Nădrag, situată în golul alpin din Vârful Padeş.
               Art. 2  Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 851 din
05.05.2021 încheiat  între  Comuna Nădrag şi  dl.  Enăşoni  Ovidiu  Tiberiu  având ca obiect
închirierea pajiştii situată în blocul fizic de păşune 661 în suprafaţă de 30 ha , identificată prin
numar cadastral 400194 Nădrag, act additional  prin care se va modifica suprafaţa pajiştii
închiriate, la suprafaţa menţionată la art.1 din prezenta hotărâre şi se  va modifica în mod
corespunzător  suma datorată.
               Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti toti cei
11 membri ai consiliului local. 
               Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                            Peţa Raluca Theodora
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara



Consilier juridic: Wagner Marian


