România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr.17
din 12 martie 2014
Privind aprobarea vânzării a trei terenuri intravilane din comuna Nădrag, situate
pe strada Splaiul Strandului.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere cererea d-nei. Drăgoi Daniela Nicoleta , prin care solicită
aprobarea cumpărării terenului intravilan înscris în CF 400212 Nădrag nr. cadastral
1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 cu destinaţia curţi construcţii pe care se află situată casa al cărei
proprietar este, a terenului intravilan cu detinaţia curţi construcţii înscris în CF 400228
Nădrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/4 pe care se află anexele ale căror proprietar
este şi al terenului intravilan neproductiv înscris în CF 401346 nr. cadastral 401346
asupra căruia deţine un drept de concesiune;.
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.123 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraţia publică locală ;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea directă către d-na. Drăgoi Daniela Nicoleta a
următoarelor terenuri:
- a) terenul intravilan cu destinaţia curţi construcţii înscris în CF 400212 Nădrag nr.
cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3, cu suprafaţa de 457 mp. pe care se află situată casa al
cărei proprietar este d-na Drăgoi Daniea Nicoleta, teren ce face parte din domeniul privat
al Comunei Nădrag, aflat în administrarea Consiliului Local comunei Nădrag, situat în
Nădrag str. Splaiul Ştrandului.
- b) terenul intravilan cu detinaţia curţi construcţii înscris în CF 400228 Nădrag nr.
cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/4 cu suprafaţa de 90 mp. pe care se află anexele ale
căror proprietar este d-na Drăgoi Daniela Nicoleta, teren ce face parte din domeniul
privat al Comunei Nădrag, aflat în administrarea Consiliului Local comunei Nădrag,
situat în Nădrag str. Splaiul Ştrandului.
- c) terenul intravilan neproductiv înscris în CF 401346 Nădrag nr. cadastral 401346, cu
suprafaţa de 2000 mp. asupra căruia deţine un drept de concesiune d-na. Drăgoi Daniela
Nicoleta, teren ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, aflat în
administrarea Consiliului Local comunei Nădrag, situat în Nădrag str. Splaiul Ştrandului.
Art. 2 Terenurile menţionate la art. 1 se vând, la preţurile stabilite prin expertizele
tehnice de evaluare anexate la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- d-nei Drăgoi Daniela Nicoleta
- Contabilitate
- Afişare.
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