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 HOTĂRÂREA nr. 85 
din 27 septembrie 2017 

 
            Privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a unui bun 
imobil denumit „Strada”, adiacent Parcului Central din Nădrag, înscris în CF 400087 
Nădrag nr. top. 1/1/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134, cu suprafaţa de 240 mp.  
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
            Având în vedere faptul că bunul imobil denumit „Strada”, adiacent Parcului Central 
din Nădrag, înscris în CF 400087 Nădrag nr. top. 1/1/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134, cu 
suprafaţa de 240 mp. al cărui proprietar este Statul Rromân,  este potrivit destinaţiei sale 
un bun imobil de interes public local, fiind necesară declararea acestui fapt prin hotărârea 
consiliului local şi trecerea bunului din domeniul privat al Statului Român în domeniul 
public al Comunei Nădrag; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere prevederile art. 3 alin.(4) , art.8 alin. (1) şi  punctului III alin.1 
Anexa, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  
            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 declară ca fiind de interes public local bunul imobil denumit „Strada”, 
adiacent Parcului Central din Nădrag, înscris în CF 400087 Nădrag nr. top. 
1/1/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134, cu suprafaţa de 240 mp.                  
             Art.2  Se însuşeşte apartenenţa la domeniul privat  al Comunei Nădrag a  bunului 
imobil menţionat la articolul 1. 
              Art.3 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Comunei Nădrag în domeniul 
public al Comunei Nădrag a bunului imobilul menţionat la articolul 1.   
             Art.4  Se aprobă înscrierea provizorie în cartea funciară a apartenenţei la domeniul  
public al Comunei Nădrag a bunului imobil menţionat la art.1.  
              Art.5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art.6   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

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


