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 HOTĂRÂREA nr. 30 
din 30 octombrie 2016 

 
              Privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a UAT Comuna Nădrag, 
domeniul public, asupra unor terenuri cu destinaţie forestieră situate în satul Crivina, drept 
stabilit conform HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, Anexa 55 – inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
              Având în vedere necesitatea a bunei administrări adomeniului public al comunei 
Nădrag. 
             Având în vedere prevederile  HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, Anexa 55 
– inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag, poziţiile 
95,97,98,99,100 care prevăd că unele terenuri intitulate „pădure şi tufiş în păşunat” şi „pădure 
fac parte din domeniul public al comunei Nădrag”  
             Având în vedere prevederile art. 3 alin.(4) şi art.9 alin (1)  ale Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  
             În conformitate cu prevederile art.41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 republicată a 
Cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
             În temeiul art.36 al. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
              Art. 1 Se  aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a UAT 
Comuna Nădrag, domeniul public, în administrarea Consiliului Local Nădrag, asupra unor 
terenuri cu destinaţie forestieră situate în satul Crivina, drept stabilit conform HG nr. 977/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Timiş, Anexa 55 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei Nădrag după cum urmează: 

a) Pădure şi tufiş în păşunat, situat în satul Crivina înscris în CF 1 Crivina, nr. top 105, 
având suprafaţa de 78.155 mp. menţionat  la poziţia 95 din Anexa 55 – inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag la HG nr. 977/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Timiş. 

b) Pădure, situat în satul Crivina înscris în CF 1 Crivina, nr. top 784/a/1/a/4, având 
suprafaţa de 17.185 mp. menţionat  la poziţia 97 din Anexa 55 – inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Nădrag la HG nr. 977/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Timiş. 



c) Pădure, situat în satul Crivina înscris în CF 1 Crivina, nr. top 784/a/1/a/7, având 
suprafaţa de 2.950 ha 4.429 mp. menţionat  la poziţia 98 din Anexa 55 – inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag la HG nr. 977/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Timiş. 

d)  Pădure, situat în satul Crivina înscris în CF 71 Crivina, nr. top 149, având suprafaţa de 
5.755 mp. menţionat  la poziţia 99 din Anexa 55 – inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Nădrag la HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Timiş. 

e)  Pădure, situat în satul Crivina înscris în CF 89 Crivina, nr. top 138, având suprafaţa de 
5.755 mp. menţionat  la poziţia 100 din Anexa 55 – inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Nădrag la HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Timiş.                                                                      

              Art.3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art.4   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

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


