
România                                                                                                                                                             
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                
Consiliul Local 
                                                                                                          

 HOTĂRÂREA nr. 37 
din 19 iulie 2010 

              Privind stabilirea unor obiective suplimentare pentru lucrarea  „Reactualizare plan 
urbanistic general şi regulament local de urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi 
Crivina. ” 
 
            Consiliul local al comunei Nădrag judeţul Timiş; 
            Având în vedere că au mai fost identificate unele obiective ce nu au fost cuprinse în 
tema de proiectare transmisă proiectantului pentru lucrarea „Reactualizare plan urbanistic 
general şi regulament local de urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi Crivina. ”  
           Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
           În conformitate cu art.44, art.45, art.46 si art.56 al.(1) coroborat cu al.(4) relatat la 
Anexa nr.1 cap B pct. (6) din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul. 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii . 
           În temeiul art.36 al. (2) lit.c) coroborat cu al. (5) lit.c) din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală. 
           În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 
              Art.1 Se aprobă stabilirea unor obiective suplimentare pentru lucrarea  
„Reactualizare plan urbanistic general şi regulament local de urbanism aferent pentru 
localităţile Nădrag şi Crivina ” după cum urmează: 

a) includerea în intravilanul localităţii Nădrag a terenului înscris în CF 400194 
Nădrag nr. top 400194 cu suprafaţa de 94,88 ha, teren ce constituie golul alpin al 
Vârfului Padeş. 

b) extinderea intravilanului localităţii Nădrag de la limita actuală situată pe str. 
Luncă până la locul numit „Izvorul lui Iepure”. Vor fi cuprinse terenurile situate 
pe ambele părţi ale pârâului Nădrag şi ale drumului DJ 681. Destinaţia terenurilor 
va fi de zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare. 

c) stabilirea destinaţiei de zonă cu unităţi industriale pt. zona situată între zona 
industrială existentă pe str. Luncă şi parcul rustic de la intrarea în localitatea 
Nădrag.    

d) extinderea intravilanului localităţii Crivina cu parcelele de teren situate pe ambele 
maluri ale pârâului Nădrăgel, cu destinaţia de zonă de locuinţe şi funcţiuni 
complementare. 

e) extinderea intravilanului localităţii Crivina cu parcelele situate la ieşirea spre 
Jdioara, cu destinaţia de zonă cu unităţi industriale.    

             Art. 2   Prezenta hotătâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
             Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Inspector urbanism. 
- Proiectant PUG 
- Afişare 

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


