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                                               HOTĂRÂREA nr. 22 
                                                 din 18. aprilie 2006   
                                                  
 
              Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile aparţinând 
Primăriei comunei Nădrag 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere că au fost formulate mai multe intenţii de cumpărare a unor 
imobile aparţinând Primăriei Nădrag, care în momentul de faţă nu sunt utilizate şi ca 
urmare a acestui fapt se degradează în mod continuu ; 
             Văzând referatul nr.794 / 14.04.2006  
              În conformitate cu prevederile  art.38 al. 2 lit. “ g ” din Legea nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
            Art. 1  Se aprobă vânzarea prin licitaţii publice a următoarelor imobile : 

              1. Clădire centrala termică str. Metalurgiştilor bl. 6 . Clădirea este 
proprietatea Primăriei Nădrag nu este înscrisă în CF ,  se află în circuitul civil şi nu a 
fost revendicată în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 . 
              2. Ştrand str. Padeş .Imobilul este înscris în CF 308 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b//18/9/6/5/2/16/16/81/1/1 , este proprietatea Statului Român , se află 
în circuitul civil şi nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 
247 / 2005 . 
              3. Cabana Pescărie  . Imobilul este înscris în CF 576 Nădrag nr. top 
1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1 , este proprietatea Primăriei Nădrag se află în circuitul civil şi 
nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 . 

            Art. 2 Se aprobă caietele de sarcini aferente licitaţiilor de la art. 1 
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de  voturi. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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                                                                                                               Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar 


