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HOTĂRÂREA nr. 33 
din 29 iunie 2010                                                                                                                                           

 
            Privind aprobarea constituirii unui drept de folosinţă gratuită în favoarea 
Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, asupra unei parcele de teren în 
suprafaţă de 225 mp. aflat în proprietatea privată a Comunei Nădrag,  în vederea construirii 
unui turn de comunicaţii. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr.1124148 din 04.06.2010 a Inspectoratului Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Timiş, prin care se solicită constituirea unui drept real de folosinţă 
gratuită de către această instituţie, pentru o suprafaţă de teren de 225 mp. din terenul situat în 
extravilanul localităţii Nădrag înscris în CF 400194 Nădrag nr. top 400194 în vederea 
construirii unui turn de comunicaţii necesar implementării Sistemului Integrat de Securitate a 
Frontierei ;  
             Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Ţinând cont de prevederile HG nr. 324/2007 pentru aprobarea Strategiei nationale de 
management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2007-2010. 
             Ţinând cont de prevederile art.36 al. (2) lit. c) şi art. 124 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 ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art. 1  Se aprobă încheierea unui contract de comodat având ca obiect constituirea 
unui drept de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Timiş, asupra unei parcele de teren în suprafaţă de 225 mp., ce va fi dezlipită din terenul 
înscris în CF 400194 Nădrag nr. top 400194 cu suprafaţa de 94,88 ha. aflat în proprietatea 
privată a Comunei Nădrag,  în vederea construirii unui turn de comunicaţii. 
            Art. 2 Dezlipirea parcelei de teren care face obiectul contractului şi înscrierea în 
evidenţele cadastrale a dezlipirii, constituie sarcini ale comodatarului, care le va intreprinde 
pe cheltuiala proprie. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi  pentru. 
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş . 
- Primar 
- Inspector urbanism 
- Afişare.  
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