
România                                                                                          
Comuna Nădrag 
Judeţul Timiş                                                                                  
Consiliul Local 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 57 
din 28 iunie 2017 

 
               Privind aprobarea dezmembrării în 3 parcele a terenului intravilan înscris în CF 
401397 Nădrag nr. Cadastral 401397, situat în zona Lunca din Nădrag. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere solicitarea mai multor locuitori ai comunei de a li se asigura parcele 
de teren pentru construirea de case. 
              Având în vedere documentaţia tehnică cadastrală intocmită de SC Topoexe SRL şi 
înregistrată la OCPI sub nr. 18767 din 28.06.2017 .   
              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. 7/1996 republicată şi modificată privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară. 
              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 dezmembrarea  în 3 parcele a terenului intravilan înscris în CF 401397 
Nădrag nr. Cadastral 401397, situat în zona Lunca din Nădrag, după cum urmează : 

1) Parcela înscrisă în CF 401404, nr. cadastral 401404 cu suprafaţa de 600 mp. 
2) Parcela înscrisă în CF 401405, nr. cadastral 401405 cu suprafaţa de 645 mp. 
3) Parcela înscrisă în CF 401406, nr. cadastral 401406 cu suprafaţa de  660 mp. 

            Art. 2 Se aprobă întabularea în cartea funciară a parcelelor rezultate în urma 
dezmembrării,  ca fiind proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Nădrag. 
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

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