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HOTĂRÂREA  nr. 32 
din 26 octombrie 2016 

                               
            Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 3 terenuri intravilane 
situate în localitatea Nădrag. 
 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere solicitările mai multor persoane referitoare la cumpărarea unor 
terenuri intravilane din comuna Nădrag aflate în proprietatea Comunei Nădrag, domeniul privat 
şi în administrarea Consiliului Local Nădrag. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             În conformitate cu prevederile  art.123  alin. (1) şi alin (2) 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 vânzarea prin licitaţie a trei terenuri intravilane situate în localitatea 
Nădrag, comuna Nădrag, jud. Timiş. 
           a)    terenul intravilan  înscris în CF 401367 Nădrag nr. cadastral 401367, cu suprafaţa 
de 1.700 mp. situat în Nădrag str. Padeş în dreptul casei cu nr. 26, ce face parte din domeniul 
privat al UAT Comuna Nădrag şi este în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag. 
          b) terenul intravilan  înscris în CF 308 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3, în suprafaţă de 260 mp. situat pe str. Padeş , zona 
strand, ce face parte din domeniul privat al UAT Comuna Nădrag şi este în administrarea 
Consiliului Local al comunei Nădrag. 
           c) terenul intravilan  înscris în CF 401349 Nădrag, nr. cadastral 50005, nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2, în suprafaţă de 1.000 mp. situat pe str. Lunca , ce face 
parte din domeniul privat al UAT Comuna Nădrag şi este în administrarea Consiliului Local al 
comunei Nădrag. 
           Art. 2  Se aprobă preţurile de pornire a licitaţiilor de vânzare a terenurilor menţionate 
la art.1, ca fiind  preţurile stabilite prin expertizele tehnice de evaluare întocmite în anul 2016 
de către expertul evaluator Marius Stefu, anexate la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu 
evaluarea. 
           Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu .. voturi pentru.  
           Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 

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


