
România                                                                                             
Comuna Nădrag                                                                                                                     
Judeţul Timiş                                                                                                                          
Consiliul Local                                                                                      

 HOTĂRÂREA nr. 39
din 27 iulie 2022

              Privind  atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Nădrag a terenului
intravilan  înscris  în  CF  400770  Nădrag  top.  1/1/1/b/1/26/10/a/1/2  şi  modificarea
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 necesitatea bunei administrări a bunurilor ce fac parte din
domeniul public al Comunei Nădrag. 

Ţinând cont de faptul că terenul aferent fostei Creşei situate pe strada Grădiniţei
nr.3 nu este cuprins în inventarul domeniului public al Comunei Nădrag, deşi clădirea
este cuprinsă în inventarul domeniului public 
            Având în vedere referatul nr.1551/21.07.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul   nr.1552/ 21.07.2022 al  compartimentului  de
specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr.1553 / 21.07.2022 al comisiei de specialitate
a Consiliului Local; 
            Având în vedere prevederile art. 289 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul
administrativ.
             Ţinând cont de  prevederile art. 6 alin (2) şi alin.(3) lit. d) din Hotărârea nr.
392/2020  privind  Normele  Tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc  domeniul  public  şi  privat  al  comunelor,  al  oraşelor,  al  municipiilor  şi  al
judeţelor.
             În temeiul art. 129 al (2) lit. c) şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019 – Codul
administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE
          Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag a terenului
intravilan înscris în CF  400770 Nădrag top. 1/1/1/b/1/26/10/a/1/2,  având suptafaţa de
1.007  mp.  situat  în  localitatea  Nădrag,  str.  Grădiniţei  nr.3,  teren  aferent  construcţiei
“Creşa”.     
          Art.  2 Se aprobă modificarea  poziţiei 74 din Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Nădrag nr. 8/ 25.01.2002, conform Anexei la prezenta:  
           Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, fiind prezenti 9 dintre
cei 11 membri ai consiliului local. 
           Art. 4  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
                                                                                             Anexa 

la HCL Nădrag nr.39/27.07.2022

Judetul Timiş
Comisia speciala pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al UAT Comuna Nădrag

                                                                                                       Presedinte
                                                                                                     Primar,

                                                                                                   Muntean Liviu
                                                                                                  ………………….

 
 

MODIFICAREA
inventarului bunurilor care apartin domeniului public UAT Comuna Nădrag 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8/ 25.01.2002

 

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elementele de
identificare

Anul dobândirii
si/sau al darii în

folosinta

Valoarea de
inventar
(mii lei)

Situatia juridica
actuala5

 
0 1 2 3 4 5 6

 74  CSCC
 Creşa 
( clădire şi 
teren aferent )

Nădrag, str. 
Grădiniţei nr.3,
 CF 400770 Nădrag, 
top 
1/1/1/b/1/26/10/a/1/2,
Clădire P+1, 
suprafaţa la sol 341 
mp. 
S teren= 1007 mp.   

 1998  

Comuna Nădrag 
conform CF, 
Sentinţa civilă nr.
1257/27.05.1999,
HCL Nădrag nr. 
39/2022

COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE
 Preşedinte comisie :MUNTEAN LIVIU – primar …………………..

     Membru comisie :    Fuior Mărioara……………………………………
Membru comisie :    Springer Ingrid Bettina……………………….

      Membru comisie :    Wagner Marian……………………………………
       Membru comisie:     Buibaş Maria……………………………………….


