
România                                                                                                                                    
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local                     
 

HOTĂRÂREA  nr.25
din 25 mai 2022

                              
              Privind schimbarea destinaţiei imobilului teren intravilan cu casa, înscris în CF 400561 nr.
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/74 situat în comuna Nădrag, sat Nădrag, str. Şcolii nr. 16.
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere necesitatea amenajării unei capele mortuare corespunzătoare şi funcţionale
în  localitatea  Nădrag  precum şi  necesitatea  extinderii  cimitirului  situat  pe  strada  Şcolii,  întrucât
suprafaţa actualului cimitir este deja insuficientă nemaiexistând suficiente locuri de înhumare.     
            Având în vedere referatul nr. 1065/ 20.05.2022 al primarului comunei Nădrag – iniţiator al
proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr. 1066/20.05.2022 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr. 1067/ 20.05.2022 al comisiei de specialitate a Consiliului
Local;
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. s) şi art.139 alin . (2) 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 schimbarea destinaţiei imobilului  „teren intravilan cu casa” înscris în CF
400561  nr.  top  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/74,  cu  suprafaţa  de  1.389  mp.  proprietate  a
Comunei  Nădrag, domeniul  privat,  situat în  comuna Nădrag, sat  Nădrag,  str.  Şcolii  nr.  16,  noua
destinaţie atribuită imobilului fiind aceea de „ Cimitir cu capela mortuară.
               Art.2.Se.aprobă schimbarea destinatiei constructiei C1 inscrisa in CF 400561 Nadrag din 
Casa- construcţie rezidenţială în C1-Capelă Mortuară -constructie administrativ-socială, cu înscriere 
in cartea funciara , precum şi actualizarea categoriei de folosinţă a terenului , în curţi construcţii cu 
destinaţia  de „ Cimitir ” , teren în suprafaţă de 1.389 mp înscris în CF 400561 Nădrag ,nr.top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/74 proprietate a Comunei Nădrag, domeniul privat, situat în 
comuna Nădrag, sat Nădrag, str. Şcolii nr. 16 .
               Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti toţi cei 11 
membri ai consiliului local.
               Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică :

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