România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 14
din 26 februarie 2014
Privind vânzarea prin licitaţie a trei terenuri aparţinând domeniului privat al comunei
Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere cererile formulare de mai multe persoane care doresc achiziţionarea
de terenuri intravilane în comuna Nădrag ;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local;
Ţinând cont de expertizele tehnice de evaluare a terenurilor;
Având în vedere prevederile art. 36 al.(5) lit. b) şi art. 123 al.(3) 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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică desfăşurată după sistemul de
depunere a ofertelor în plicuri închise, a următoarelor terenuri intravilane:
a) terenul intravilan înscris în CF 401339 Nădrag nr. topografic 401339, cu suprafaţa de
300 mp., cu destinaţia curţi construcţii situat pe strada Cornet în vecinătatea casei cu
nr. 13, ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, aflat în administrarea
Consiliului Local Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în
condiţiile Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
b) terenul intravilan înscris în CF 401340 Nădrag nr. topografic 401340, cu suprafaţa de
1062 mp., teren neproductiv, situat pe strada Padeş la ieşirea din comună, ce face parte
din domeniul privat al Comunei Nădrag, aflat în administrarea Consiliului Local
Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.
10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
c) terenul intravilan înscris în CF 401341 Nădrag nr. topografic 401341, cu suprafaţa de
1100 mp., teren neproductiv, situat pe strada Padeş la ieşirea din comună, ce face parte
din domeniul privat al Comunei Nădrag, aflat în administrarea Consiliului Local
Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.
10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
Art. 2 Preţurile de plecare la licitaţie sunt cele stabilite prin expertizele tehnice de
evaluare anexate la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea.
Art. 3 Se aprobă caietele de sarcini aferente licitaţiilor de la art.1.
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş
- Primarului comunei Nădrag.
- Inspector urbanism
- Afişare
Preşedinte şedinţă
Jurj Remus
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

