
România                                                                                                                                                                  
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                              
Consiliul Local 
                                                                                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 34 
din 30 septembrie 2008   

 
              Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a unor terenuri 
proprietate privată a Primăriei comunei Nădrag. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că există mai multe cereri pentru cumpărarea de terenuri 
pe care se află situate case de locuit sau destinate construirii de case de locuit în 
intravilanul comunei Nădrag ; 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
             Ţinând cont de prevederile art.36 al. 5 lit „c” din Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală ; 
             În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
             Art. 1  Se aprobă  evaluarea în vederea vânzării a următoarelor terenuri ce se află 
în proprietatea privată a comunei Nădrag : 

- teren situat la adresa Nădrag,Str. Oţelarilor nr.15, înscris în CF 443 Nădrag 
nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/2/2. 

- teren situat la adresa Nădrag, Pasaj Stadion nr. 1, înscris în CF 291 Nădrag nr. 
top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/9.  

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/91 

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/92. 

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/93. 

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/94. 

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/95. 

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/96. 

- teren situat pe str. Liniştii înscris în CF 307 Nădrag nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/97. 

            Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi  pentrui. 
            Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                                Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Meglei Gheorghe 
 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. juridic                                                       


