
România                                                                                                                                    
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA  nr. 38
din 27 iulie 2022

                              
            Privind aprobarea concesionării prin licitaţie  publică a  terenului intravilan înscris în
CF 401741 Nădrag,  nr. topografic 401741, cu suprafaţa de 1060 mp. aflat în  proprietatea
UAT Comuna  Nădrag,  domeniul  public,  în  administrarea  Consiliului  Local  al  Comunei
Nădrag.

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere necesitatea eficientei administrări a terenurilor din domeniul public
al Comunei Nădrag şi a existenţei unor cereri privind concesionarea de terenuri de pe raza
comunei Nădrag. 
             Având în vedere referatul nr. 1548/21.07.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 1549/ 21.072022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr.1550 / 21.07.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;

             Având în vedere prevederile art. 302 şi următoarele, art. 362 alin.(1) şi alin (3) din
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
             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. 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
   
           Art. 1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie  publică a  terenului intravilan înscris în
CF 401741 Nădrag,  nr. topografic 401741, cu suprafaţa de 1.060 mp. aflat în  proprietatea
UAT Comuna  Nădrag,  domeniul  public,  în  administrarea  Consiliului  Local  al  Comunei
Nădrag, situat în Nădrag, str. Padeş.
             Art. 2 Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei la valoarea de 2 lei/mp/an. conform
Cap. VI art.2) pct.5 din HCL Nădrag nr. 73/24.11.2021. Se aprobă durata concesiunii ca fiind
de 49 de ani.
             Art. 3 Se aprobă Documentaţia de atribuire aferentă licitaţiei de la art.1, conform
Anexei la prezenta.    
             Art. 4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, fiind prezenti 9 dintre cei
11 membri ai consiliului local. 
            Art.  5  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.     

                                                                     
                                                                                                                Preşedinte şedinţă
                                                                                                        Georgescu  Eugenia-Cristina

Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian                                                                              




