
România                                                                                                  Avizat  
Comuna Nădrag                                                                                       Primar                                                                                   
Judeţul Timiş                                                                                      Muntean Liviu                                                                
Consiliul Local                                                                                       

 HOTĂRÂREA nr. 16 
din 27 martie 2013 

 
              Privind  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 şi oportunitatea  realizării proiectului „Modernizare 
strada Metalurgiştilor şi acces strada Cornet, în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, 
judeţul Timiş" finanţat în cadrul programului PNDR prin măsura 413.22 – Axa 4 
LEADER, prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului; 
  Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 3.22 
“Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 
populaţia rurală şi punerea in valoare a moştenirii rurale”şi de prevederile Manualului de 
procedură pentru implementarea contractelor de finanţare aferente măsurii 41; 
            Având în vedere nota de fundamentare a compartimentului de specialitate ; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia precum şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;  
            În temeiul art.36 al. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală 
            În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
             Art.  1 Se aprobă modificarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Nădrag însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 
8/ 25.01.2002, după cum urmează:   

- poziţia nr.5, coloana nr. 6 care va avea următorul cuprins: „Comuna Nădrag 
conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 16/ 27.03.2013   ” 

- poziţia nr.14, coloana nr. 6 care va avea următorul cuprins: „Comuna Nădrag 
conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 16/ 27.03.2013   ”  

             Art.5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
             Art.6  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

                          -     Primar 
                          -    Afişare 
                                                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                   Breabăn Georgel 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


