România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 98
din 25 octombrie 2017
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a două
terenuri intravilane situate în comuna Nădrag , str. Liniştei.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că proprietar tabular al imobilelor ce fac obiectul prezentei hotărâri
este Statul Român.
Având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a imobilelor din evidenţa
cadastrală a comunei Nădrag şi a cuprinderii în domeniul privat al Comunei Nădrag a tuturor
imobilelor ce fac parte din acesta.
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a două
teernuri intravilane situate în comuna Nădrag , str. Linistei, aflate în circuitul civil, care nu fac
obiectul niciunui litigiu şi nu au fost revendicate în condiţiile legilor privind retrocedările după
cum urmează:
a) Teren intravilan înscris în CF 401388 Nădrag, nr. top 401388 cu suprafaţa de 144 mp.
b) Teren intravilan înscris în CF 401386 Nădrag, nr. top 401386 cu suprafaţa de 144 mp.
Art. 2 Se aprobă efectuarea menţiunilor în cartea funciară care să consemneze că
imobilele menţionate la art.1 sunt în proprietatea Comunei Nădrag, domeniul privat şi se află
în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
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