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Judeţul Timiş 
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Consiliul Local                                                                                                                                                       
                                                                    
                   

HOTĂRÂREA nr. 48 
din 04 mai 2016 

                               
              Privind  aprobarea vânzării directe, către titularul dreptului de concesiune, a 
terenului intravilan înscris în CF 400326 Nădrag, nr. cadastral 400326, cu suprafaţa de 500 
mp. situat pe str. Tineretului în zona blocului nr.16. 
  
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere cererea d-lui. Buibaş Vasile , prin care solicită aprobarea 
cumpărării terenului intravilan înscris în CF 400326 Nădrag nr. cadastral 400326, cu 
suprafaţa de 500 mp. având destinaţia curţi construcţii asupra căruia deţine un drept de 
concesiune situtat în Nădrag str. Tineretului zona bloc 16; 
              Având în vedere valoarea terenului stabilită prin Raportul de evaluare întocmit în 
luna aprilie 2016 de către evaluatorul autorizat  Marius Stefu; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
              În conformitate cu prevederile  36 al.5 lit „b” 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 directă către dl. Buibaş Vasile, titularul dreptului de 
concesiune , a terenului intravilan înscris în CF 400326 Nădrag, nr. cadastral 400326, cu 
suprafaţa de 500 mp. având destinaţia curţi construcţii, situat pe str. Tineretului în zona 
blocului nr.16, ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, aflat în administrarea 
Consiliului Local Nădrag, teren ce nu a fost revendicat în condiţiile legilor privind 
retrocedările.  
            Art. 2 Terenul menţionat la art. 1 se vânde, la preţul stabilit prin  Raportul de 
evaluare întocmit în luna aprilie 2016 de către evaluatorul autorizat  Marius Stefu, raport 
anexat la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea  
            Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

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