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 HOTĂRÂREA nr. 49 
din 19 mai 2017  

 
 
            Privind aprobarea vânzării directe, către titularul contractului de închiriere, a  imobilul „casă 
şi teren ” situat la adresa Nădrag, str. Liniştei nr. 11 jud. Timiş. 
 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere cererea depusă de, titularul contractului de închiriere, a imobilului „casă de 
locuit ” situat la adresa Nădrag, str. Liniştei nr.11 jud. Timiş, de a i se vinde casa pe care o deţine în 
calitate de chiriaş şi terenul aferent; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
            Având în vedere valoarea imobilului stabilită prin Raportul de evaluare întocmit în luna mai 
2017 de către evaluatorul autorizat  Marius Stefu; 
            Având în vedere prevederile art. 36 alin.(5) lit. b) şi art. 123 alin.(3) 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
               Art. 1 Se aprobă vânzarea directă către titularul contractului de închiriere, a  imobilului 
„casă şi teren ” situat la adresa Nădrag, str. Liniştei nr. 11 jud. Timiş,  înscris în CF 400545, top 84, 
cad. C1, 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 Imobilul menţionat la art. 1 se vânde la preţul de 20.800 lei stabilit prin  Raportul de 
evaluare întocmit în luna mai 2017 de către evaluatorul autorizat  Marius Stefu, raport  anexat la 
prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea în valoare de 500 lei.  
               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  
                                                                                                     Georgescu Eugenia  
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


