
România                                                                                   
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                       
Consiliul Local                                       
 

HOTĂRÂREA nr. 86 
din 16 octombrie 2009 

 
              Privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag al unor terenuri intravilane 
situate în comună. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea administrării cât mai eficiente a patrimoniului privat al 
comunei Nădrag, prin identificarea şi preluarea tuturor terenurilor intravilane proprietate a 
Comunei Nădrag; 
             Având în vedere prevederile art. 36 al. (1) din Legea nr.18/1991 republicată, a 
fondului funciar, care prevede că „Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în 
intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în 
proprietatea comunelor, oraşelor sau municipiilor, urmând regimul  juridic al terenurilor 
prevăzute  la art. 26”.     
             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.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
    
            Art. 1   Se aprobă preluarea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al 
Comunei Nădrag al următoarelor terenuri intravilane situate în comună. 

a) terenul situat pe str. Liniştei înscris în CF nr. 400010 Nădrag nr. top. 1/79/2 cu 
suprafaţa de 625 mp. 

b) terenul situat pe str. Ghioceilor înscris în CF 400101 Nădrag, nr. top 400101 cu 
suprafaţa de 470 mp. 

c) terenul situat pe str. Ghioceilor înscris în CF 400102 Nădrag, nr. top 400102 cu 
suprafaţa de 327 mp. 

d) terenul situat pe str. Ghioceilor înscris în CF 400104 Nădrag, nr. top 400104 cu 
suprafaţa de 1451 mp.   

            Art. 2  Se aprobă consemnarea în cartea funciară a schimbării proprietarului 
terenurilor prevăzute la art. 1, care trec din proprietatea Statului român în proprietatea 
Comunei Nădrag . 
            Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 

 
                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                               Linginari Puiu 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridc: Wagner Marian 


