
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 15
din 30 martie 2022

                                                                                     
             Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui
teren intravilan situat  în loc.Nădrag, str. Haiduca nr.3 , comuna Nădrag, jud Timiş 

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere că proprietar tabular al imobilului ce face obiectul prezentei
hotărâri este Sfatul Popular al Comunei Nădrag. 
              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 referatul nr.647 / 25.03.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 648/ 25.03.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 649/ 25.03.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
              Având în vedere documentaţia tehnică întocmită de SC Topoexe SRL.
              Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din legea nr. 18/1991.
              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 atestă apartenenţa la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a terenului
intravilan înscris în CF 400238 Nădrag, CF vechi 279 Nădrag, nr. cadastral/ nr. topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/1/b/18/9/6/5/2/8 situat în  loc.Nădrag, str. Haiduca nr.3 ,comuna Nădrag, jud
Timiş.
           Art. 2 Se aprobă  modificarea suprafeţei terenului menţionat la articolul 1. De la
suprafaţa inscrisa in cartea funciara de 311 mp. la suprafaţa masurată de 325 mp., conform
documentatiei tehnice întocmită de SC Topoexe SRL.   
            Art. 3 Se aprobă efectuarea menţiunilor în cartea funciară  care să consemneze că
imobilul menţionat la art.1 este în proprietatea Comunei Nădrag, domeniul privat şi se află în
administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
            Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 contra şi 0 abţineri.
            Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                                Schoner Emil
                                                                                                            
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


