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HOTĂRÂREA  nr.33 
din 26 octombrie 2016 

 
               Privind vânzarea directă a două terenuri intravilane situate în localitatea Nădrag , 
către proprietarii construcţiilor situate pe respectivele terenuri.        
               
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere cererile depuse de dl.. Breabăn Georgel şi d-na Olariu Mirela , prin 
care solicită aprobarea cumpărării terenurilor înscrise în CF 401336 Nădrag şi CF 400375 
Nădrag aferente clădirilor deţinute de către fiecare în proprietate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             În conformitate cu prevederile  art.123  alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală ; 
            În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :      
             Art.1 Se aprobă vânzarea directă a două terenuri intravilane situate în localitatea 
Nădrag, către proprietarii construcţiior situate pe respectivele terenuri, după cum urmează: 

a) terenul înscris în CF 401336 Nădrag nr. topografic 401336, cu suprafaţa de 758 mp. 
situat în localitatea Nădrag, str. Poieni nr.3, ce face parte din domeniul privat al UAT 
Comuna Nădrag şi este în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag. Terenul 
va fi vândut  d-lui. Breabăn Georgel proprietarul casei de locuit situată pe respectivul 
teren.  

b) terenul înscris în CF 400375 Nădrag nr. topografic 400375, cu suprafaţa de 205 mp. 
situat în localitatea Nădrag, strada Oţelarilor nr.25, ce face parte din domeniul privat al 
UAT Comuna Nădrag şi este în administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag. 
Terenul va fi vândut  d-nei. Olariu Mirela, proprietarul sapţiului comercial situat pe 
respectivul teren. 

            Art. 2 Terenurile menţionate la art. 1 se vând la preţurile stabilite prin expertizele 
tehnice de evaluare întocmite în anul 2016 de către expertul evaluator Marius Stefu, anexate 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 . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism 
- Contabilitate 
- Afişare. 

 
                                                                                                   Preşedinte şedinţă 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
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