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 HOTĂRÂREA nr. 55 
din 26 august 2015 

 
           Privind aprobarea vânzării directe, către titularul contractului de închiriere, a 
apartamentului nr.24 din blocul   situat la adresa Nădrag , str. Şcolii  bl. 23, judeţul Timiş, 
apartament compus din o cameră, o bucătărie, o baie, un hol şi o debara, cu suprafaţa utilă de 
40,55 mp, având cota de 2,99 părţi din bunurile comune şi cota de 16,22 părţi din teren, înscris 
în cartea funciară 400253-C1-U24 a comunei Nădrag nr. cadastral 400253-C1-24 ,  proprietatea 
Comunei Nădrag, pe care cumpărătorul îl deţine în calitate de chiriaş. 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere cererea d-nei Cazacu Maria, titularul contractului de închiriere, a 
apartamentului nr. 24 din blocul situat la adresa Nădrag, str. Şcolii bl.23, jud. Timiş de a i se 
vinde casa pe care o deţine în chirie; 
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Având în vedere prevederile art. 36 al.5 lit „b” 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 d-na Cazacu Maria, titularul contractului de 
închiriere, a apartamentului nr.24 din blocul   situat la adresa Nădrag , str. Şcolii  bl. 23, judeţul 
Timiş, apartament compus din o cameră, o bucătărie, o baie, un hol şi o debara, cu suprafaţa 
utilă de 40,55 mp, având cota de 2,99 părţi din bunurile comune şi cota de 16,22 părţi din teren, 
înscris în cartea funciară 400253-C1-U24 a comunei Nădrag nr. cadastral 400253-C1-24 ,  
proprietatea Comunei Nădrag, pe care cumpărătorul îl deţine în calitate de chiriaş.    
                Art. 2 Se aprobă vânzarea apartamentului menţionat la art.1 cu preţul total de 24.768  
lei, preţ compus din valoarea de 24.368 lei  reprezintând valoarea stabilită în urma expertizei 
tehnice de evaluare din luna august 2015 la care se adaugă suma de 400 lei aferentă cheltuielilor 
cu întabularea, apartamentarea şi evaluarea imobilului.   
                Art. 3  Se desemnează dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag pentru ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
                Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
 
                Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş 
- Inspector urbanism 
- Contabilitate 
- Afişare   

 
                                                                                                      Preşedinte şedinţă  
                                                                                                       Breabăn Georgel 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 
 


