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 HOTĂRÂREA nr. 11 
din 01 februarie 2016 

 
                                                                                            
           Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1648/05.11.2012 având ca 
obiect concesionarea unui teren intravilan cu suprafaţa de 260 mp. situat pe strada Padeş zona 
ştrand şi aprobarea vânzării respectivului teren. 
 

          
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere cererea nr. 78/19.01.2016 depusă de perosana ce are calitate de 
concesionar în contractul de concesiune nr. 1648/05.11.2012 având ca obiect concesionarea 
unui teren intravilan cu suprafaţa de 260 mp. situat pe strada Padeş zona ştrand, prin care 
petentul solicită cumpărarea respectivului teren. 
            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.c) , alin. (5)  lit. b) şi art. 123 din Legea 
nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală.  
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică 
locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
        
            Art. 1  Se aprobă rezilierea începând cu data prezentei a contractului de concesiune nr. 
1648/05.11.2012 având ca obiect concesionarea terenului înscris în CF 308 Nădrag nr. Top. 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3 cu suprafaţa de 260 mp. proprietate a Statului 
Român, aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag, teren situat pe strada Padeş 
în zona ştrandului. 
            Art. 2  Se aprobă vânzarea prin licitaţie a  terenului menţionat la art.1. 
            Art. 3  Se aprobă evaluarea de către un expert autorizat a terenului menţionat la art.1. 
în vederea organizării licitaţiei de vânzare.  
            Art. 4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru . 
            Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică : 

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