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HOTĂRÂREA  nr.96 
din 25 octombrie 2017 

 
               Privind vânzarea către proprietarii celor două apartamente din imobilul situat la 
adresa str. Tineretului nr.11, a terenului aferent imobilului, teren intravilan înscris în  CF 
401353 Nădrag, nr. cadastral 401353, cu suprafaţa de 1050 mp. 
  
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere cererile depuse de proprietarii celor două apartamente din imobilul 
situat la adresa Nădrag, str. Tineretului nr.11, prin care solicită aprobarea cumpărării cotelor 
părţi ce revin fiecărui apartament, din terenul înscris în CF 401353 Nădrag, nr. cadastral 
401353 aferent imobilului respectiv. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             În conformitate cu prevederile  art.123  alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală ; 
            În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :      
             Art.1 Se aprobă vânzarea directă, pe cote indivize, către proprietarii celor două 
apartamente din imobilul situat la adresa str. Tineretului nr.11, a terenului aferent imobilului, 
teren intravilan înscris în  CF 401353 Nădrag, nr. cadastral 401353, cu suprafaţa totală de 1050 
mp.  , după cum urmează: 

a)  Se aprobă vânzarea directă către proprietarul apartamentului nr. 1 din imobilul situat 
la adresa Nădrag str. Tineretului nr.11 înscris în CF  401353- C1-U1, top 401353-C1-
U1 , a cotei indivize de 478/1050 mp. din terenul înscris în CF 401353 Nădrag nr. 
topografic 401353. 

b) Se aprobă vânzarea directă către proprietarul apartamentului nr. 2 din imobilul situat la 
adresa Nădrag str. Tineretului nr.11 înscris în CF 401353- C1-U2, top 401353-C1-U2, 
a cotei indivize de 572/1050 mp. din terenul înscris în CF 401353 Nădrag nr. topografic 
401353. 

            Art. 2 Terenurile menţionate la art. 1 se vând la preţurile stabilite prin expertizele 
tehnice de evaluare întocmite în aprilie 2017 de către expertul evaluator Marius Stefu, anexate 
la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea. 
            Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism 
- Contabilitate 
- Afişare. 

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


