
România                                                                                                                                              
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                       
Consiliul Local                                       
 

HOTĂRÂREA nr.  28 
din 24 aprilie 2012 

 
              Privind concesionarea unei parcele de teren intravilan situată în str. Haiduca, 
înscrisă în CF 400067 Nădrag  top. 1/ 99 cu suprafaţa de 3.888 mp din suprafaţa totală de 
9.888 mp.    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere cererea proprietarilor casei situată la adresa Nădrag,  Haiduca 
nr. 5 de a concesiona suprafaţa de 3.888 mp. / 9.888 mp de tren aferent casei ai cărei 
proprietari sunt; 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             În temeiul prevederilor art. 36  al. (5) lit. b) din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
             Având în vedere prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 republicată 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  
             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 concesionarea directă a unei parcele de teren intravilan cu 
suprafaţa de 3.888 mp din suprafaţa totală de 9.888 mp aferent casei de locuit situată la 
adresa Nădrag str. Haiduca nr.5, înscrisă în  CF 400067 Nădrag, top 1/99 proprietatea 
Statului Român, parcelă de teren aflată în circuitul civil, care nu face obiectul niciunui 
litigiu şi nu a fost revendicată în condiţiile legilor privind retrocedările.  
           Art.2 Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani, către proprietarii 
casei de locuit situată pe respectivul teren, care sunt şi proprietarii aflaţi în indiviziune ai 
diferenţei de 6.000 mp din suprafaţa totală de 9.888 mp a terenului aferent casei. Calitatea 
de concesionar şi cotele aferente revin următorilor: 

1) Muntean Cristian – Cornel cu cota de 162/1648 . 
2) Roşca Cornel  - Florin  cu cota de 162/1648 părţi. 
3) Faur Dana – Isabela cu cota de 81/1648 părţi. 
4) Ianculescu Simona – Adela cu cota de 81/1648 părţi. 
5) Koch Wentel – Andreas cu cota de 81/1648 părţi. 
6) Ştefan Doru Marius cu cota de 81/1648 părţi. 

            Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 

 
                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Juşca Petru 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridc: Wagner Marian 


