România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 55
din 27 iulie 2018
Privind trecerea imobilului Creşa cu Două Grupe, Comuna Nădrag, Judeţul Timiş din
domeniul public al comunei, in domeniul public al judetului Timis
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere Hotararea nr.151/18.07.2018 a Consiliului Judetean Timis privind aprobarea modificarii
Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.125/27.06.2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul
public al comunei Nadrag, in domeniul public al judetului Timis
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.9, al.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si art. 36 al. (2)
lit. c) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală;
Tinand cont ca a fost indeplinita procedura reglementata de prevederile Legii nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica
În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă trecerea imobilului Cresa cu doua grupe comuna Nadrag, identificat prin Cartea
Funciara nr.400103 Nadrag, nr.cadastral top:400103, in suprafata de 2.500 mp. respective nr.cadastral 400103C1, suprafata construita 458 mp, din domeniul public al comunei Nadrag, in domeniul public al Judetului Timis.
Art.2. Bunul imobil va avea ca destinatie infiintarea unei Case de tip familial pentru copii aflati in
prezent, in centrele de plasament ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.
Art.3 Se aprobă inscrierea in cartea funciară a mentiunilor privind proprietarul imobilului de la art.1,
imobil care trece din proprietatea UATC NADRAG- domeniul public in proprietatea CONSILIULUI
JUDETEAN TIMIS –domeniul public.
Art.4. Daca in termen de maxim de 3 ani nu se va realiza nici o activitate in imobilul trecut in patrimonil
public al Consiliului judetean, acest spatiu va fi trecut din patrimoniul acestora in patrimoniul public al UATC
Nadrag
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- C.F.
- Consiliul Judetean Timis
- Afişare.
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