
România                                                                                            Avizat comisia
nr.1……….                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                   Avizat secretar
general…….                                                                          
Consiliul Local

                               Avizat cons. juridic………. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
                              
             Privind însuşirea existenţei diferenţelor de suprafaţă reală atât a apartamentului situat
la adresa com. Nădrag, str.  Liniştei  nr. 11 ap.4 cât şi a terenului aferent acestuia, faţă de
suprafeţele  cuprinse în raportul de evaluare a apartamentului întocmit în luna mai 2017.   

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere că în urma întocmirii de către SC Topoexe SRL în anul 2021 a
documentaţiei de specialitate pentru apartamentarea în 8 unităţi locative a imobilului situat la
adreasa com. Nădrag str. Liniştei nr. 11, s-a constatat că atât suprafaţa utilă a apartamentului
nr.4  cât  şi  suprafaţa  terenului  aferent  apartamentului  sunt  în  realitate  mai  mari  decât
suprafeţele cuprinse în  raportul de evaluare a apartamentului întocmit în luna mai 2017 de
evaluatorul autorizat Stefu Marius pe baza datelor avute la dispoziţie la momentul respectiv,
raport în baza căruia a fost aprobat preţul de vânzare a apartamentului respectiv, conform
Contractului de vânzare cumpărare nr. 1272/17.07.2017.   
             Având în vedere referatul nr. 2412 /21.10.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 2413 / 21.10.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2414 / 21.10.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
             Având în vedere prevederile art. 364 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  însuşirea  existenţei  diferenţelor  de  suprafaţă  reală  atât  a
apartamentului înscris în CF 401727 – C1 – U4 Nădrag, nr. top 401727–C1–U4 situat la
adresa  com.  Nădrag,  str.  Liniştei  nr.  11  ap.4,  cât  şi  a  terenului  aferent  acestuia,  faţă  de
suprafeţele  cuprinse în raportul de evaluare a apartamentului întocmit în luna mai 2017 de
evaluatorul autorizat Stefu Marius, raport în baza căruia a fost aprobat preţul de vânzare a
apartamentului  prin  Contractul  de  vânzare  cumpărarea  nr.  1272/17.07.2017,  diferenţe
cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.        
           Art. 2..Se aprobă contravaloarea totală a diferenţelor menţionate la art. 1, în cuantum
de 2.596 lei  care se va adăuga la  preţul  total  al  vânzării  ce face obiectul   Contractul  de
vânzare cumpărare nr. 1272/17.07.2017.
           Art. 3 Se aprobă încheierea unui act aditional la Contractul de vânzare cumpărare nr.
1272/17.07.2017,  prin  care  se  modifică  atât  datele  de  identificare  cadastrală  ale
apartamentului ce face obiectul vânzării, cât şi preţul total al vânzării, conform Anexei nr.2 la
prezenta hotărâre. 
           Art. 4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu .. voturi pentru,..contra…abtineri, fiind
prezenţi  …dintre cei 11 membri ai consiliului local . 
           Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                               Initiator - primar
                                                                                                 Muntean Liviu



Consilier juridic: Wagner Marian    
                                                                                                                  Anexa nr.1
                                                                                              la HCL  Nădrag
nr.68/21.10.2022  

TABEL
DIFERENŢE SUPRAFEŢE

Nr.
crt.

Denumire suprafaţa     Valoare
suprafaţă reală

        (mp.)

Valoare
suprafaţă
cuprinsă  în
raportul  de
evaluare
    (mp.)

  Diferenţa
suprafaţă

      (mp.)
1 Suprafaţă utilă apartament        65,7          58,27        7,43
2 Suprafaţa teren         160            144          16

                                                           



                                                                                                                    Anexa nr.2
                                                                                              la HCL  Nădrag
nr.68/21.10.2022 

TABEL
MODIFICĂRI CONTRACT PRIN ACT ADITIONAL 

Nr.
crt.

Denumire prevedere
contractuală supusă

modificării

Forma modificată prevedere contractuală

1 Capitolul II art. 2         II OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2  Vânzarea imobilului  „casa şi teren”,
înscris  în  CF  401727  –  C1  –  U4  Nădrag,  nr.  top
401727–C1–U4  situat la adresa Nădrag , str. Liniştei
nr.11, ap.4, judeţul Timiş, apartament compus din 3
camere,  bucătărie,  baie şi hol, cu suprafaţa utilă  de
65,7  mp.  cu  13,40%  părţi  comune  indivize  şi
160/1.195  mp.  teren,  imobil   proprietatea  UAT
Comuna  Nădrag,  domeniul  privat,  aflat  în
administarea Consiliului Local al comunei Nădrag, pe
care cumpărătorul l-a deţinut în calitate de chiriaş.

2 Capitolul III art. 3 şi art. 4 III PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
        Art. 3 Preţul total al vânzării este de 23.896
( douăzecişitreimiioptsutenouăzecişişase) lei.  
        Art.4 Preţul va fi achitat de către cumpărător în
rate lunare egale în valoare fiecare de 355 lei, la plata
ultimei  rate  fiind  calculate  eventualele  diferenţe  de
valoare.  Ratele  se  vor  achita  până  la  data  de
31.05.2023.


