România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 81
din 24 noiembrie 2021
Privind aprobarea dezlipirii unei parcele din terenul
Nădrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/131/1/1.

înscris în CF 400085

Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din domeniul privat al
comunei Nădrag.
Având în vedere referatul nr.2304/19.11.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 2305/ 19.11.2021 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 2306/19.11.2021 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 Cnejevici Dan.
Prezenta hotărâre fiind un act autentic unilateral conform art. 269 alin. (1) şi (2) din
Codul de procedura civilă şi a fost emisă în vederea operării dezlipirii în cartea funciară.
În temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. c) ; al. (6) lit. c) şi art. 139 al.(3) lit.e) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă dezlipirii unei parcele cu suprafaţa de 230 mp. , de la adresa Nădrag,
str. Aleea Teiului bl.22, din terenul
înscris în CF 400085 Nădrag nr. top
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/131/1/1.
cu suprafaţa totală de 5.440 mp, situat în
localitatea Nădrag, str. Aleea Teiului. Ca urmare a desprinderii, terenul iniţial va avea
suprafaţa nouă de 5.210 mp.
Art.2 Se aprobă atribuirea de număr cadastral nou şi înfiinţarea unei cărţi funciare
pentru parcela cu suprafaţa de 230 mp. menţionată la art.1.
Art.3 Se aprobă întabularea în cartea funciară a parcelei rezultate în urma
desprinderilor, ca fiind proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat şi în
administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- OCPI.
- Afişare.
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