
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                               
                                                                                                                                                      

HOTĂRÂREA nr. 61
din 23 noiembrie 2020

                                                                                     
            Privind  înscrierea în Cartea Funciară  prin alocarea de număr cadastral nou, a unei
parcele de teren  intravilan cu suprafaţa de 155 mp, situată în  comuna Nădrag str. Oţelarilor ,
şi înscrierea într-o carte funciară nouă.

  
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea bunei administrări a patrimoniului Comunei Nădrag;
              Având în vedere documentaţia topografică întocmită de SC  Docad 2013 SRL
              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. 129 al.(2) lit. c) şi al. (6) lit. c) din OUG nr. 57/2019 –
Codul administrativ. 
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1   Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a
unei parcele  de teren intravilan cu suprafaţa  de 155 mp. denumită Lot.1 în documentaţia
topografică întocmită de SC Docad 2013 SRL, situat în Comuna Nădrag, str. Oţelarilor, aflat
în circuitul civil, care nu face obiectul niciunui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţii legale.
           Art. 2  Se atestă apartenenţa terenului intravilan de la art.1, la  domeniul privat al UAT
Comuna Nădrag  în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
            Art. 3   Se aprobă întabularea terenului menţionat la art. 1,  în proprietatea UAT
Comuna Nădrag, domeniul privat şi în administrarea Consiliului Local Nădrag. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.
            Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                            Preşedinte şedinţă
                                                                                                           Linginari Puiu Ioan

                                                                                                       
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


