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Judeţul Timiş 
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Consiliul Local                                                                                                                                                       
 

HOTĂRÂREA nr. 65 
din 30 septembrie 2015                                                                                                                         

 
            Privind aprobarea concesionării de către  Enel Distribuţie Banat, a 4 parcele de teren în 
suprafaţă de 12,1 mp. fiecare, ce fac parte din domeniul public al Comunei Nădrag,  în vederea 
amplasării a 4 posturi de transformare care alimentează toţi consumatorii din comuna Nădrag.  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr.501 din 01.09.2015 a SC Enel Distribuţie Banat, prin care 
se solicită punerea la dispoziţie de către Primăria Nădrag a 4 parcele de teren cu dimensiunile 
de 5,5m x 2,2m adică 12,1 mp fiecare pentru amplasarea a 4 posturi de transformare care 
alimentează localitatea Nădrag ;  
             Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Ţinând cont de prevederile art.36 al. (2) lit. c) şi art. 124 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 încheierea unui contract de concesiune între Consiliul Local Nădrag 
în calitate de concedent şi Enel Distribuţie Banat în calitate de concesionar pentru 
concesionarea a 4 parcele de teren în suprafaţă de 12,1 mp. fiecare, ce fac parte din domeniul 
public al Comunei Nădrag,  în vederea amplasării a 4 posturi de transformare, după cum 
urmează: 

a) Parcela cu dimensiunile de 5,5 x 2,2 m, adică 12,1 mp, înscrisă în CF 308 Nădrag, nr. 
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/62 situată pe strada Piaţa Centrală vis a vis de 
Postul de poliţie Nădrag. 

b) Parcela cu dimensiunile de 5,5 x 2,2 m, adică 12,1 mp, înscrisă în CF 308 Nădrag, nr. 
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/34 situată pe strada Haiduca la intrarea pe stradă. 

c) Parcela cu dimensiunile de 5,5 x 2,2 m, adică 12,1 mp, înscrisă în CF 308 Nădrag, nr. 
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/53 situată pe strada Grădiniţei vis a vis de 
Atelierul şcoală. 

d) Parcela cu dimensiunile de 5,5 x 2,2 m, adică 12,1 mp, înscrisă în CF 308 Nădrag, nr. 
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/57 situată pe strada Turnătoriei în zona blocului 
13. 

            Art. 2.  Concesionarul va achita o taxă de 6 lei/mp /an, adică o redevenţă totală de 290,4 
lei/an.  
            Art.  3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi  pentru. 
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş . 
- Primar 
- Inspector urbanism 
- Afişare.  

 
 
                                                                                                          Preşedinte şedinţă                                                                                    
                                                                                                           Breabăn Georgel 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


