
 
România  
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                           Primar                                                  
Judeţul Timiş                                                                                                                                                                         Muntean Liviu    
Consiliul Local                                                                                       

 HOTĂRÂREA nr. 25 
din 25 mai 2010 

 
              Privind  modificarea şi completarea 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 că în urma măsurătorilor efectuate pentru  elaborarea studiilor de fezabilitate necesare instrumentării  proiectului integrat 
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului 
local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR 
măsura 322,  
s-au constatat unele erori privind lungimile şi suprafeţele unor străzi din comuna Nădrag cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Nădrag; 
            Având în vedere necesitatea includerii în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag a terenului pe care se va 
construi creşa din proiectul integrat susmenţionat;    
            Având în vedere că în comuna Nădrag a fost finalizată lucrarea   „Extindere şi modernizare staţie tratare apă potabilă şi reţele de 
distribuţie , localitatea Nădrag, comuna Nădrag , judeţul Timiş “ finanţată prin Contractul de finanţare nr. C2.121053700056 / 06.02.2004  
încheiat cu Agenţia SAPARD – România 
            Având în vedere necesitatea însuşirii în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag a staţiei de tratare 
modernizată şi a noii reţele de distribuţie a apei potabile;  
            Având în vedere nota de fundamentare nr. 1071/25.05.2010  a compartimentului de specialitate ; 
            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 trecerea din domeniul privat al Comunei Nădrag în domeniul public al Comunei Nădrag a bunului „Teren creşa” , 
prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
              Art. 2    Se însuşeşte apartenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag a investiţiei noi „Staţie modernizată de tratare a apei, aducţiune 
apă şi reţea nouă de distribuţie  a apei potabile, localitatea Nădrag” prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
              Art. 3  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag cu imobilele prevăzute la 
articolele 1 şi 2. Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza 
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările 
ulterioare şi totodată că acestea nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.  
             Art.  4 Se aprobă modificarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag însuşit prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8/2002, după cum urmează:   

- poziţia nr.7, coloana nr. 3 care va avea următorul cuprins: „CF nr. 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/25, lungime 310 
m.  ” 

- poziţia nr.9, coloana nr. 3 care va avea următorul cuprins: „CF nr. 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/34, lungime 234 
m.  ” 

- poziţia nr.10, coloana nr. 3 care va avea următorul cuprins: „CF nr. 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/149, lungime 
628 m.  ” 

- poziţia nr.12, coloana nr. 3 care va avea următorul cuprins: „CF nr. 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/84, lungime 520 
m.  ” 

- poziţia nr.106, coloana nr. 3 care va avea următorul cuprins: „Crivina, CF nr. 334 Crivina, nr. top. 784/a/1/a/3/37, suprafaţă 1560 mp. ” 
             Art.5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art.6  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

                          -     Primar 
                          -    Afişare 
                                                                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                                                                 Dobra Lucia 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
Consilier juridic:Wagner Marian 



 
Judeţul Timiş – Comuna Nădrag                                                                                                                         ANEXA 
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care                      La Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr.25/25.05.2010  
alcătuiesc domeniul public al comunei Nădrag 
 
 
                                                                                                                                                                       PRIMAR 
                                                                                                                                                                   Muntean Liviu 
 
 
 

COMPLETĂRI 
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al comunei Nădrag, judeţul Timiş 
 
 
 

  

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 
Anul dobandirii, 
sau, dupa caz, al 
darii in folosinta 

Valoarea de 
inventar 

- lei - 

Situatia juridica 
actuala, denumire 
act proprietate sau 

alte acte doveditoare 
123 - Teren Creşă CF 400103 Nădrag 

Nr. cadastral 400103 
S = 2500 mp. 

1991 - Domeniul Public al 
Comunei Nădrag 
conform Hotărârii 
Consiliului local 
Nădrag nr. 
25/25.05.2010  



124 1.8.6 
1.8.8 

Staţie modernizată 
de tratare a apei, 
aducţiune şi reţea 
nouă de distribuţie  
a apei potabile, 
localitatea Nădrag. 

CF 197 Nădrag top: 
1/1/1/b/1/26/10/a/1/1 
C.F. 308 Nădrag top: 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/18 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/57 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/44/1 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/6 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/34 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/14 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/25 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/43 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/53 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/61 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/62 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/65 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/82 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/84 
1/1/1/a/lIal1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/102 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/114 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/120 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/122 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/126 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/128 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/129 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/131/1 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/133 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/136 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/149 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/154 
CF 1 Nădrag top: 

2006 3.409.362,05 Investiţie nouă  
Domeniul Public al 
Comunei Nădrag 
conform Hotărârii 
Consiliului local 
Nădrag nr. 
25/25.05.2010 



1/91 
C.F. 516 Nădrag top: 
201/13 

L = 17.315 m 

 
 
 
 

COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE: 
 

                                                    1. Muntean Liviu     – Primar                           Preşedinte ………………. 
                                                    2. Fuior Mărioara     – Secretar                        Secretar……………………  
                                                    3. Springer Ingrid     – Contabil                       Membru…………………... 
                                                    4. Buibaş Maria        – Agent agricol               Membru…………………... 
                                                    5. Deliomini Realdo  – Inspector urbanism     Membru……………….. 

 


