România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local

Primar
Muntean Liviu

HOTĂRÂREA nr. 27
din 24 aprilie 2012
Privind 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 prevederile Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice şi ale Ghidului solicitantului pentru accesarea Fondului
European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a
securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, program în cadrul
căruia Comuna Nădrag va depune o cerere de finanţare pentru proiectul „Realizarea de
noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin
valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic,
în comuna Nădrag judeţul Timiş. ”
Având în vedere necesitatea includerii în inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Nădrag a terenului pe care se va construi parcul
fotovoltaic;
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 trecerea din domeniul privat al Comunei Nădrag în domeniul
public al Comunei Nădrag a bunului imobil „Teren parc fotovoltaic” , prevăzut în anexa
care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Nădrag cu imobilul prevăzut la articolul 1. Subliniem că pentru
imobilul care face 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.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş
- Consiliul Judeţean Timiş
- Primar
- Afişare
Preşedinte şedinţă
Juşca Petru
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Judeţul Timiş – Comuna Nădrag
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nădrag

ANEXA
La HCL Nădrag
nr. 27/24.04.2012
PRIMAR
Muntean Liviu

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Nădrag, judeţul Timiş

Nr. Codul de Denumirea
crt. clasificare bunului

125

-

Elemente de identificare

Teren parc CF 400306 Nădrag.
fotovoltaic Nr. cadastral 400306.
S = 8.265 mp.

Situaţia juridică
Anul
actuală,
dobândirii, Valoarea
denumire act
sau, după de inventar
proprietate sau
caz, al dării
- lei alte acte
în folosinţă
doveditoare
2011
Domeniul Public
al Comunei
Nădrag conform
Hotărârii
Consiliului local
Nădrag nr.
27/24.04.2012

COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE:
1. Muntean Liviu – Primar
2. Fuior Mărioara – Secretar
3. Springer Ingrid – Contabil
4. Buibaş Maria
– Agent agricol
5. Deliomini Realdo – Inspector urbanism

Preşedinte ……………….
Secretar……………………
Membru…………………...
Membru…………………...
Membru………………..

