
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş                          
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local                                                                                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 11 
din 28 ianuarie 2015  

                                                                                                    
              Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401348 
Nădrag, nr. top 401348. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul 
privat al Comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              Având în vedere documentaţia de dezmembrare avizată cu nr. 39441/08.01.2015 
de către OCPI. 
              Ţinând cont că prezenta Hotărâre a Consiliului Local al comunei Nădrag este act 
autentic unilateral, conform art. 269 alin.(1) şi (2) Cod procedură civilă şi ea a fost emisă 
în vederea operării dezmembrării terenului în cartea funciară;    
              În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit. c)  din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
              În temeiul art. (45) al.1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art. 1  Se aprobă dezmembrarea terenului intravilan, înscris în CF 401348 
Nădrag, nr. cadastral 401348 situat în Nădrag, str. Lunca,  având suprafaţa totală de 2.587 
mp. ce face parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag aflat în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag, în două parcele, conform documentaţiei de 
dezmembrare avizată cu nr. 39441/08.01.2015 de către OCPI, după cum urmează: 

a) parcela nr. 1 căreia i se va atribui numărul cadastral 401350 având suprafaţa de 
410 mp. ce face parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag aflat în 
administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag.                         

b) parcela nr. 2 căreia i se va atribui numărul cadastral 401351 având suprafaţa de 
1.957 mp. ce face parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag, aflat în 
administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag.  

c) parcela nr. 3 căreia i se va atribui numărul cadastral 401352 având suprafaţa de 
220 mp. ce face parte din patrimoniul privat al Comunei Nădrag, aflat în 
administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag.                       

            Art. 2  Se aprobă înscrierea în cartea funciară a parcelelor de teren rezultate în 
urma dezmembrării terenului menţionat la art.1. 
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                              Preşedinte şedinţă  
                                                                                                                Linginari Puiu Ioan   
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 
 


