România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 87
din 17 decembrie 2021
Privind evaluarea în vederea cumpărării a imobilului casa de locuit cu anexe şi teren
intravilan, situat în Nădrag str. Şcolii nr.16.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea amenajării unei capele funerare corespunzătoare în
localitatea Nădrag, precum şi necesitatea extinderii suprafeţei cimitirului situat pe strada
Şcolii, a cărui suprafaţă actuală este total insuficientă;
Având în vedere referatul nr. 2489 / 14.12.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 2490/14.12.2021 al compartimentuuli de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 2491/14.12.2021 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
Având în vedere prevederile art. 286 alin.1 din OUG nr. 57/2019 - Codul
administrativ; prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal; prevederile
art.858,art.859,art. 1650 alin.(l) si art. 1652 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (2) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.l (l) Se aprobă demararea procedurilor legale in vederea cumpărării de către UAT
Comuna Nădrag a a imobilului casa de locuit cu anexe şi teren intravilan, situat în Nădrag str.
Şcolii nr.16.
(2)Imobilul identificat la art.l alin.(l) va fi destinat pentru amenajarea unei
capele funerare şi extinderii cimitirului.
Art.2 Se aproba efectuarea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat
ANEVAR pentru stabilirea prețului de piața al terenului, raport care va fi aprobat ulterior prin
hotărâre a Consiliului Local al Comunei Nădrag.
Art.3 Prețul de cumpărare al imobilului se va stabili prin negociere intre părţi şi nu va
putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.
Procesul-verbal conținând prețul negociat va fi aprobat ulterior prin hotarare a
Consiliului local.
Art.4 In vederea negocierii prețului de cumpărare a imobilului prevăzut la art.l ,se va
constitui prin dispoziţie a primarului comunei Nădrag o comisie din a cărei componenta vor
face parte 2 consilieri locali precum si funcționari din aparatul de specialitate al primarului..
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
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