
România                                                                                   
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                       
Consiliul Local                                       

HOTĂRÂREA nr. 12 
din 29 martie 2011 

 
              Privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Sportului – Autoritatea Naţională Pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul 
public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere intenţia Consiliului Local la comunei Nădrag de a asigura desfăşurarea activităţii în locaţiile considerate 
emblematice pentru comuna Nădrag, destinate activităţilor de agrement şi turism şcolar; 
             Având în vedere adresa nr. 44/17.02.2011 a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;   
             În baza art. 108 din Constituţia României republicată; 
             În baza art. 9 al. (1) şi art. 12 al. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;   
             În temeiul prevederilor art. 36 al. (6) lit. a) pct. 5 din  Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală; 
             În temeiul art. 45 al.(3) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art. 1  Se aprobă solicitarea transmiterii unor imobile, aparţinând Centrului de agrement Nădrag, din domeniul public al 
Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Sportului – Autoritatea Naţională Pentru Sport şi Tineret – 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al 
comunei Nădrag, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
            Art. 2. (1) Consiliul Local al comunei Nădrag se obligă să menţină destinaţia terenului şi a spaţiilor imobilului prevăzut la art. 
1, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. 
              (2) Preluarea imobilelor neîntabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data preluării dreptului de 
administrare.  
           Art. 3  Consiliul Local al comunei Nădrag se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele preluate în administrare şi să 
respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. 



           Art. 4. (1) Consiliul Local al comunei Nădrag se obligă ca în termen de 30 de zile de la data preluării imobilelor să procedeze 
la înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare asupra imobilelor preluate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare şi a Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 636/2006. 
              (2)  Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Local al comunei Nădrag se obligă să procedeze în condiţiile legii la actualizarea 
valorii de inventar a imobilelor preluate.  
           Art. 5   Predarea - preluarea imobilelor prevăzute în anexa la prezenta se face pe bază de protocol încheiat între părţile 
interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la aprobarea Hotărârii de Guvern. 
           Art. 6   Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Nădrag nr. 88 din 27 octombrie 2009.  
           Art. 7    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru . 
           Art. 8    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. 
- Primarului comunei Nădrag. 
- Afişare. 

                                                                                                           
 
                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                           Lăzărescu Marinică 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridc: Wagner Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la HCL Nădrag nr. 12 din 29.03.2011 
 
 
 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data 28/09/2009 
 
 
1. Ordonator principal de credite 25040027 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
2. Ordonator secundar de credite   
3. Ordinator terţiar de credite 3687074 DIRECŢIA PENTRU TINERET JUDEŢEANĂ 

TIMIŞ 

4. Regii autonome şi companii/societăţi aflate sub autoritatea ordonatorului principal, 
institute naţionale de cercetare – dezvoltare, care funcţionează în baza OG 25/1995 
prin LG 51/1996, cu modificările ulterioare şi după caz, societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat.     

  

 
 

Grupa 8 ( Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) 

Date de identificare Situaţia juridică Situaţia  
Juridică 
actuală 

Nr. 
M.F. 

Cod de 
clasificare 

Denumire 

Denumire tehnică ( pe scurt) Vecinătăţi 
( după caz, pe 

scurt) 

Adresa 

Anul 
dobândirii/ 

dării în  
folosinţă  

Valoarea 
de 

Inventar 
( lei) Baza 

legală 
În 
administrare/ 
concesiune 

Concesiune/ 
ţnchiriat/ 
dat cu titlu 
gratuit  

Tip  
bun 

27615 8.29.06 Tabăra Nădrag Clădire nr. 2 P+1-parter-bucătărie , magazie 
alimente, sala mese, pardoseala gresie; etaj-
dormitoare, pardoseala mozaic, acoperiş 
ţiglă.   

Com. Nădrag, ocol 
silvic com. Nădrag 

Ţara: România; 
judeţ: Timiş; com. 
Nădrag; nr.- 

1990 11,578 L84/1995 
7401/03 
JOUL-03 

În 
administrare 

 Imobil 

27616 8.29.06 Tabăra Nădrag Clădire Nr. 3 P+1 – magazie lemne, pereţi 
scândură, acoperiş plăci azbociment 

Com. Nădrag, ocol 
silvic com. Nădrag 

Ţara: România; 
judeţ: Timiş; com. 
Nădrag; nr.- 

1990 1,007 L84/1995 
7401/03 
JOUL-03 

În 
administrare 

 Imobil 

27617 8.29.06 Tabăra Nădrag Clădire Nr. 4 P+1 – WC cu canalizare, 
cărămidă, paravan scândură, acoperiş ţiglă. 

Com. Nădrag, ocol 
silvic com. Nădrag 

Ţara: România; 
judeţ: Timiş; com. 
Nădrag; nr.- 

1990 3,088 L84/1995 
7401/03 
JOUL-03 

În 
administrare 

 Imobil 

27614 8.29.06 Tabăra Nădrag Clădire nr. 1 P+1 – cărămidă, 
parchet+scândură, acoperiş ţiglă, 
dormitoare 

Com. Nădrag, ocol 
silvic com. Nădrag 

Ţara: România; 
judeţ: Timiş; com. 
Nădrag; nr.- 

1990 13,508 L84/1995 
7401/03 
JOUL-03 

În 
administrare 

 Imobil 



 
 
 
 


