
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 80 
din 24 noiembrie 2021

              Privind  alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravilan CC
122 în suprafaţă de  352 mp. teren  fără carte funciară  , situat în Comuna Nădrag, Str. Liniş-
tei,  nr.6.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere , necesitatea bunei administrări a terenurilor din patrimoniul
Primăriei Nădrag . 
              Având în vedere referatul nr.2301 din19.11.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
               Având în vedere referatul  nr. 2302 din 19.11.2021al compartimentului de
specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr. 2303 din 19.11.2021 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
               Având în vedere documentaţia topografică întocmită de Cherciu Andrada Violeta.
               În baza art.34 al.1 Legea 7/1996 republicata a cadastrului  şi
publicităţii imobiliare.
               În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c) şi art.139 alin . (1) 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 alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren  intravi-
lan CC 122 identic cu nr. top 81/2, fără carte funciară veche, în suprafaţă de  352 mp., situat
în Comuna Nădrag, Str. Liniştei,  nr.6., teren aflat în circuitul civil, care nu face obiectul nici-
unui litigiu şi nu a fost revendicat în condiţii legale.
               Art. 2  Parcela menţionată la art.1 va fi întabulată în proprietatea Comunei Nădrag-
domeniul privat şi administrarea Consiliului local al comunei Nădrag, în folosinţa pe durata
existentei construcţiilor pentru proprietarul construcţiilor, Ţepeş Stroia Elena .
               Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
               Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                             Andrei Flavia Ioana   

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara



Consilier juridic: Wagner Marian


