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HOTĂRÂREA nr. 36 
din 30 martie 2016 

 
 
             Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dezmembrării în două unităţi 
individuale a casei situată la adresa Nădrag, str. Tineretului nr. 11. 
 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere solicitările depuse de titularii contractelor de închiriere ale locuinţelor 
situate în imobilul situat la adresa Nădrag str. Tineretului nr.11 de a cumpăra respectivele 
aparatmente care fac parte din domeniul privat al Comunei Nădrag şi sunt în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag.   
             Ţinând cont de necesitatea înscrierii în cartea funciară a apartamentelor rezultate în 
urma dezmembrării respectivului imobil.  
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere  avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             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 înscrierea în cartea funciară a celor două unităţi individuale rezultate 
în urma dezmembrării casei situată la adresa Nădrag, str. Tineretului nr. 11, înscrisă în CF 
401353 – C1 Nădrag nr. cadastral 401353 – C1 care face parte din domeniul privat al Comunei 
Nădrag şi este în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag, după cum urmeză: 

a) Apartamentul nr. 1 având suprafaţa utilă de 122,06 mp. având număr cadastral 401353-
C1-U1 care face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag şi este în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag. 

b) Apartamentul nr.2 având suprafaţa utilă de 146,15 mp. având număr cadastral 401353-
C1-U2 care face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag şi este în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag. 

            Art. 2  Se aprobă înscrierea în cartea funciară a celor două unităţi individuale 
menţionate la art.1, proprietatea Comunei Nădrag, domeniul privat şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag.     
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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


