România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 3
din 26 ianuarie 2010

Privind aprobarea vânzării directe către proprietarii caselor de locuit, a terenului pe
care sunt amplasate respectivele case, situat în Nădrag str. Cornet nr. 33, înscris în CF
400044 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/8, proprietate privată a Comunei Nădrag .
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere cererile formulate de Tîrnovan Petru, Lazăr Luciana şi Tîrnovan
Rosemaria, proprietarii caselor de locuit de a li se vinde terenul proprietate privată a Comunei
Nădrag, pe care sunt amplasate casele respective ;
Având în vedere referatul nr. 137/26.01.2010 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local;
Ţinând cont de expertiza tehnică de evaluare a terenului;
Având în vedere prevederile art. 36 al.(5) lit. b) şi art. 123 al.(3) 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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă vânzarea directă, către Tîrnovan Petru, Lazăr Luciana şi Tîrnovan
Rosemaria, proprietarii caselor de locuit, a terenului pe care sunt amplasate respectivele case,
situat în Nădrag str. Cornet nr. înscris în CF 400044 Nădrag nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/8 cu
suprafaţa de 1584 mp, proprietate a Sfatului Popular al Comunei Nădrag, aflat în circuitul
civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
Art. 2 Terenul se vinde, la preţul stabilit de expertiza tehnică de evaluare anexată la
prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş
- Inspector urbanism
- Contabilitate
- Afişare
Preşedinte şedinţă
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