
România                                                                                         
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş                                                                                 
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 17
din 27 martie 2019

             Privind constatarea schimbării denumirii proprietarului a două terenuri extravilane
proprietate a comunei Nădrag jud. Timiş.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere faptul că pentru două terenuri extravilane situate în  comuna
Nădrag, înscrise în CF vechi 1070 Jdioara top 1609/2-1609/4/47 cu suprafaţa de 56,0333 ha
şi CF vechi 1070 Jdioara top 1609/2-1609/4/36 cu suprafaţa de 27,1090 ha, în calitate de
proprietar în  cartea funciară  este menţionat  proprietarul  denumit „Comuna Politică din
Crivina” , entitate desfiinţată începând cu anul 1968, ca urmare a apariţiei Legii nr.2/1968
privind  organizarea  administrativă  a  României,   ca  atare  fiind  necesară  înlocuirea
proprietarului  vechi,  cu  proprietarul  nou,   autoritatea  publică  locală  denumită  „Unitatea
Administrativ  Teritorială  Comuna  Nădrag”,  fiind  necesară  schimbarea  menţiunilor
corespunzătoare din cartea funciară.
              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.
              Având în vedere documentatia tehnică întocmită de PFA Hategan Nicolae.
              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 constată schimbarea denumirii  proprietarului,  din denumirea veche
„Comuna  Politică  din  Crivina”  cu  denumirea  nouă  de  UAT Comuna  Nădrag,  domeniul
privat, pentru următoarele două terenuri extravilane situate în comuna Nădrag jud. Timiş:

a) Teren extravilan  înscris  în CF 1070 Jdioara top 1609/2-1609/4/47 cu suprafaţa  de
56,0333 ha. 

b) Teren extravilan  înscris  în CF 1070 Jdioara top 1609/2-1609/4/36 cu suprafaţa  de
27,1090 ha.

             Art. 2   Se atestă faptul că terenurile menţionate la art.1 sunt amplasate pe teritoriul
administrativ al UAT Comuna Nădrag.             
             Art. 3  Se aprobă schimbarea în cartea funciară a denumirii proprietarului pentru
terenurile  menţionate  la  art.1,  din  denumirea  veche  „Comuna  Politică  din  Crivina”  cu
denumirea  nouă  de  UAT Comuna  Nădrag,  domeniul  privat,  în  administrarea  Consiliului
Local al Comunei Nădrag
            Art.  4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
            Art.  5  Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                       
                                                                                                              Preşedinte şedinţă
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara



Consilier juridic: Wagner Marian


