
România                                                                                                    AVIZAT:       
Comuna Nădrag                                                                                         PRIMAR                                                             
Judeţul Timiş                                                                                      MUNTEAN LIVIU                                   
Consiliul Local                                                                                                                                                                                         

 HOTĂRÂREA nr. 4 
din 28 ianuarie 2015 

 
              Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 
25.01.2002. 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
            Având în vedere că în comuna Nădrag a fost implementat proiectul „Înfiinţare 
centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în 
comuna Nădrag judeţul Timiş ” finanţat prin programul PNDR măsura 3.13, în cadrul 
căruia a fost construit imobilul intitulat Centrul de informare turistică Nădrag. 
            Având în vedere nota de fundamentare  a compartimentului de specialitate ; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere prevederile art. 3 alin (4) şi art. 8 alin (1) ale Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi ale HG nr. 548/1999 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;  
            În temeiul art.36 al. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală 
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
             Art.1  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea 
nr. 8 / 25.01.2002,  cu imobilul „Centrul de informare turistică Nădrag”. Subliniem că 
imobilul nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unor litigii.  
             Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art.3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

                          -     Primar 
                          -    Afişare                                                                                                      
 
                                                                                                       Preşedinte şedinţă 
                                                                                                      Linginari Puiu Ioan    
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
                                                                                                          
                                                                                                                



Judeţul Timiş – Comuna Nădrag                                                                    ANEXA 
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului                                      La HCL Nădrag   
 bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nădrag                nr. 4/28.01.2015 
 
                                                                                                                         PRIMAR 
                                                                                                                    Muntean Liviu 
                                                                                                                                                                         

COMPLETĂRI 
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al comunei Nădrag, judeţul Timiş 
 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificar

e 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii, 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de inventar 

- lei - 

Situaţia juridică 
actuală, 

denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

128 - Centrul de 
informare 
turistică 
Nădrag 

Adresa: Nădrag 
str.Metalurgiştilor  nr.16 B jud. 
Timiş. 
Amplasată pe terenul înscris în  
CF 400195 Nădrag nr.cadastral 
400195 nr. top. vechi 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/1
6/1/59/1/1.  
 

2014 633.257 
Domeniul Public 
al Comunei 
Nădrag conform 
Hotărârii 
Consiliului local 
Nădrag nr. 3 din 
28.01.2015 

 
 
 
 
 
 

COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE: 
 

                 1. Muntean Liviu     – Primar                           Preşedinte ………………. 
                 2. Fuior Mărioara     – Secretar                        Secretar……………………  
                 3. Springer Ingrid     – Contabil                       Membru…………………... 
                 4. Buibaş Maria        – Agent agricol               Membru…………………... 
                 5. Deliomini Realdo  – Inspector urbanism     Membru……………….. 
 


