
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTARAREA nr. 57
  din 28 septembrie 2022

              Privind  trecerea din domeniul public al Comunei Nădrag în domeniul public al
judeţului Timiş a bunului imobil “Teren cu construcţie Creşa”.
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş;
             Având în vedere Hotărârea consiliului Judeţean Timiş nr. 193/20.07.2022 privind
solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul  public al  Comunei Nădrag în domeniul
public al Judeţului Timiş, adoptată ca urmare a necesarului de spaţii în care să-şi desfăşoare
activitatea instituţiile publice de interes judeţean care să asigure servicii rezidenţiale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
               Ţinând cont că că înfiinţarea unui centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice ar fi
benefică  şi  pentru  locuitorii  Comunei  Nădrag,  oferind  un  serviciu  social  atât  de  necesar
seniorilor  comunei  aflaţi  în  stare  de necesitate  şi  de asemenea conducând şi  la  crearea a
aproximativ  30  –  40  de  locuri  de  muncă  în  comuna  noastră,  locuri  de  muncă  necesare
locuitorilor comunei Nădrag, iar imobilul ce face obiectul hotărârii nu mai este de interes
public local ci de interes public judeţean.  
             Având în vedere referatul nr.2113 /23.09.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 2114/ 23.09.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr.2115 /23.09.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
               În temeiul art. 129 al.(2) lit.c) , alin. (7) lit.b) , art.139 alin . (2) şi art. 294 alin. (3)
alin (4) şi alin. (5)  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 aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Nădrag în domeniul
public  al  Judeţului  Timiş  începând  cu  data  de  01.01.2023,  a  bunului  imobil  “Teren  cu
construcţie Creşa” având datele de identificare prezentate în Anexa ce face parte din  prezenta
hotărâre.
              Art. 2 Se declară bunul imobil de la art.1 ca fiind bun de interes public judeţean. 
              Art.3  Imobilul menţionat la art.1 va  fi alocat Consiliului Judeţean Timiş - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş în vederea  înfiinţării unor servicii
rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
              În cazul schimbării de către Consiliul Judeţean Timiş a destinaţiei bunului imobil şi
stabilirea unei alte destinaţii decât cea de furnizare de servicii rezidenţiale pentru persoane cu
dizabilităţi, imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri va reveni de drept în domeniul public
al Comunei Nădrag.

  Art.4 Se aprobă înscrierea in cartea funciară a  mentiunilor privind  proprietarul
bunului imobil de la art.1, imobil care trece din proprietatea  UAT COMUNA  NADRAG-
domeniul public in proprietatea CONSILIULUI JUDETEAN TIMIS –domeniul public.

  Art.5 Predarea – primirea bunului imobil se va realiza pe bază de proces – verbal de
predare – primire încheiat între Comuna Nădrag prin Consiliul Local şi Judeţul Timiş prin
Consiliul Judeţean Timiş. 
            Art.6  Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul  public  al  UAT Comuna Nădrag va  proceda la  actualizarea  corespunzătoare,   a



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

Art.7  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti toti cei 11
membri ai consiliului local.
             Art.  8    Prezenta hotărâre se comunică:
                 - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş.
                 - Consiliului Judeţean Timiş
                 - Primarului comunei Nădrag.
                 - Contabilitate
                 -  Afisare
                                                                                                         Presedinte sedinta
                                                                                                     Peţa Raluca Theodora

                                                                                                      
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian



                                                                                           Anexa 
la HCL Nădrag Nr. 57 / 28.09.2022

DATE DE IDENTIFICARE

A bunului imobil care trece din domeniul public al Comunei Nădrag
 în domeniul public al judeţului Timiş

Nr.
crt

Descrierea
bunului
imobil

Adresa Persoana
juridică  din
patrimoniul
căreia  se
transmite
bunul imobil

Persoana
juridică  în
patrimoniul
căreia  se
transmite
bunul imobil

Carte  funciară/
nr. cadastral

Suprafaţa
conform
cărţii
funciare

( mp)
1. Teren

intravilan
Localitatea
Nădrag,
str.
Grădiniţei
nr.3,  jud.
Timiş

Comuna
Nădrag
prin
Consiliul
Local Nădrag

Judeţul Timiş
prin
Consiliul
judeţean
Timiş

CF 400770
Nr. crt.A1
Nr.  cadastral
1/1/1/b/26/10/a/1/
2

 
 1.007

2 Construcţia
Creşă

Localitatea
Nădrag,
str.
Grădiniţei
nr.3,  jud.
Timiş

Comuna
Nădrag
prin
Consiliul
Local Nădrag

Judeţul Timiş
prin
Consiliul
judeţean
Timiş

CF 400770
Nr. crt.A1.1
Nr.  cadastral
1/1/1/b/26/10/a/1/
2


