România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local

AVIZAT:
PRIMAR
MUNTEAN LIVIU
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
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nădrag

ANEXA
La HCL Nădrag
nr. 4/28.01.2015
PRIMAR
Muntean Liviu

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Nădrag, judeţul Timiş
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COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE:
1. Muntean Liviu – Primar
2. Fuior Mărioara – Secretar
3. Springer Ingrid – Contabil
4. Buibaş Maria
– Agent agricol
5. Deliomini Realdo – Inspector urbanism
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