
România                                                                                               
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Consiliul Local                                                                                                                                                                                         
 
 

HOTĂRÂREA nr. 9 
din 8 iulie 2016 

 
              Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002. 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
            Având în vedere că, comuna Nădrag intenţionează să depună o cerere de finanţare prin 
PNDR 2014-2020 privind modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural Nădrag.  
            Având în vedere prevederile art. 3 alin (4) şi art. 8 alin (1) ale Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi ale HG nr. 548/1999 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;  
            În temeiul art.36 al. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală 
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
             Art.1  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 
25.01.2002,  cu imobilul „Cămin Cultural Nădrag şi teren aferent.” Subliniem că imobilul nu 
este grevat de sarcini şi nu face obiectul unor litigii.  
             Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art.3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

                          -     Primar 
                          -    Afişare                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                       Preşedinte şedinţă 
                                                                                                           Biriescu Ioan  
 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 
 
                                                                                                 
                                                               



Judeţul Timiş – Comuna Nădrag                                                                    ANEXA 
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului                                      La HCL Nădrag   
 bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nădrag                nr. 9/08.07.2016 
 
                                                                                                                         PRIMAR 
                                                                                                                    Muntean Liviu 
                                                                                                                                                                         

COMPLETĂRI 
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al comunei Nădrag, judeţul Timiş 
 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii, 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

- lei - 

Situaţia juridică 
actuală, denumire 

act proprietate 
sau alte acte 
doveditoare 

129 - Căminul 
Cultural 
Nădrag şi 
teren aferent 

Adresa: Nădrag, Piaţa Parc nr.11. 
Amplasat în CF 401369 Nădrag, 
nr. top 401369. 
Regim înălţime demisol + parter, 
suprafaţa construită 400 mp., 
suprafaţa desfăşurată 780 mp., 
suprafaţa teren aferent 2306 mp.  

Construit în 
anul 1924 

   523,00 
Domeniul Public al 
Comunei Nădrag 
conform Hotărârii 
Consiliului local 
Nădrag nr. 35 din 
30.03.2016 

 
 
 
 
 
 

COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE: 
 

                 1. Muntean Liviu     – Primar                           Preşedinte ………………. 
                 2. Fuior Mărioara     – Secretar                        Secretar……………………  
                 3. Springer Ingrid     – Contabil                       Membru…………………... 
                 4. Buibaş Maria        – Agent agricol               Membru…………………... 
                 5. Deliomini Realdo  – Inspector urbanism     Membru……………….. 
 
 


