
România                                                                                                                                     
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                         
Consiliul Local                                                                                                                                                                                
                                               HOTĂRÂREA  nr.24 
                                                 din 30 aprilie 2014   
                                                  
              Privind  aprobarea concesionării terenurilor intravilane înscrise în CF 400212 
Nădrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 şi CF 401346 Nădrag nr. cadastral 401346, 
şi în situate în Nădrag str. Splaiul Strandului. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere cererea d-nei. Drăgoi Daniela Nicoleta , prin care solicită 
aprobarea concesionării 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 şi a terenului intravilan neproductiv înscris în CF 401346 Nădrag nr. 
cadastral 401346, aflat în vecinătatea casei a cărei proprietar este, teren care îi este 
necesar pentru extinderea construcţiei. 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
              În conformitate cu prevederile art. 15 lit.e) din Legea nr. 50/1991 republicată 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ;  
              În conformitate cu prevederile  art.36 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :      
             Art.1 Se aprobă concesionarea directă în favoarea d-nei. Drăgoi Daniela Nicoleta 
a următoarelor terenuri: 
- 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. ca face parte din domeniul 
privat al Comunei Nădrag, aflat în administrarea Consiliului Local comunei Nădrag, 
situat în Nădrag str. Splaiul Ştrandului. 
- terenul intravilan neproductiv înscris în CF 401346 Nădrag nr. cadastral 401346, cu 
suprafaţa de 2000 mp. ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, aflat în 
administrarea Consiliului Local comunei Nădrag, situat în Nădrag str. Splaiul Ştrandului.  
            Art. 2 Durata concesiunii este de 49 de ani. Contractul de concesiune poate fi 
prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul 
acord de voinţă al părţilor. 
            Art. 3 Concesionarul beneficiază de un drept de preempţiune în cazul vânzării 
terenului de către Consiliul Local al comunei Nădrag. 
            Art.  4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  5   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- d-nei Drăgoi Daniela Nicoleta 
- Contabilitate 
- Afişare. 

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


