România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 46
din 27 iunie 2018
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie a 3 parcele de teren situate pe strada Cornet din
comuna Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea unei mai bune administrări a terenurilor ca fac parte din domeniul
privat al comunei Nădrag, precum şi cererile formulate de mai multe persoane care doresc
achiziţionarea de parcele de teren în comuna Nădrag.
Având în vedere valoarea imobilelor stabilite prin Raportul de evaluare întocmit în luna iunie
2018 de către evaluatorul autorizat Mita Dan;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(5) lit. b) şi art. 123 alin.(2) din Legea nr.215 / 2001
republicată privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a 3 terenuri extravilane situate în Nădrag,
str. Cornet, după cum urmează:
a) teren intravilan situat la adresa Nădrag, str. Cornet jud. Timiş, înscris în CF 401443, cad.
401443, cu suprafaţa de 700 mp. ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, este în
administrarea Consiliului local al Comunei Nădrag, se află în circuitul civil şi care nu a fost
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
b) teren intravilan situat la adresa Nădrag, str. Cornet, jud. Timiş, înscris în CF 401444, cad.
401444, cu suprafaţa de 700 mp. ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, este în
administrarea Consiliului local al Comunei Nădrag, se află în circuitul civil şi care nu a fost
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
c) teren intravilan situat la adresa Nădrag, str. Cornet, jud. Timiş, înscris în CF 401445, cad.
401445, cu suprafaţa de 700 mp. ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, este în
administrarea Consiliului local al Comunei Nădrag, se află în circuitul civil şi care nu a fost
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
Art. 2 Terenurile menţionate la art. 1 se vând la preţul, stabilit prin Raportul de evaluare
întocmit în luna iunie 2018 de către evaluatorul autorizat Mita Dan, raport anexat la prezenta, la
care se adaugă cheltuielile cu evaluarea în valoare de 500 lei pentru fiecare teren.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş
- Contabilitate
- Afişare
Preşedinte şedinţă
Schoner Emil
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

