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HOTĂRÂREA nr. 18 
din 24 februarie 2016 

                                                                                                    
              Privind trecerea în domeniul privat al Comunei Nădrag, a suprafeţei de 81,2832 
ha terenuri agricole și terenuri cu alte categorii de folosință (P, Pp, De, Cc) și în domeniul 
public a suprafeței de 195,3015 ha teren cu destinaţie forestieră (Pd).  
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere documentaţia cadastrală întocmită de SC BIOS &CO SRL.     
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2000 modificată şi completată, ale Legii 
nr. 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 
              Ţinând cont de prevederile HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor. 
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. c) şi al. (5) lit. c)  din  Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală; 
              În temeiul art. 45 al. (2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art. 1  Se aprobă trecerea în domeniul privat al Comunei Nădrag, a suprafeţei de 
81,2832 ha terenuri agricole si terenuri cu alte categorii de folosință (P, Pp, De, Cc) și în 
domeniul public a suprafeței de 195,3015 ha teren cu destinaţie forestieră (Pd)  situate în 
intravilanul sau extravilanul UAT comuna Nădrag,  conform evidenţei parcelare pe 
destinaţie anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art. 2 Se atestă faptul că terenurile prevăzute la art.1 nu au făcut obiectul Legii nr. 
18/1991, ale Legii nr. 1/2000 şi ale Legii nr. 247/2005.     
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis 
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş  
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 
 
 

                                                                                                              Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                  Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


