
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                               
Consiliul Local                                

HOTĂRÂREA nr. 38 
din 29 mai 2012    

                                                                                                                                                                               
             Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 
2/31.01.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 
2012.     
           
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.165/19.12.2011 privind 
aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2012. 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În baza art. 36 al. (4) lit c) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală ; 
             În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ;                                                     
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art.1 Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 2/31.01.2012 privind 
stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2012, se modifică 
după cum urmează : 

1. Art.2 al anexei la HCL 2/31.01.2012 va avea următorul cuprins : 
                   Art. 2 Tarifele de concesionare sau de închiriere a terenurilor aflate în  
proprietatea Statului Român şi administrarea Primăriei Nădrag, sau aflate în proprietatea   
publică sau privată a comunei Nădrag, pentru realizarea lucrărilor de construcţii sau cu 
alte destinaţii.  

Nr. 
crt. 

Destinaţia 
Tarif 

(lei/mp/an) 
1 Construcţii destinate activităţilor economice  3 
2 Construcţii de locuinţe ( inclusiv cele prevăzute la art. 12 din 

Legea nr. 50/1991). 
1 

3 Construirea de case de vacanţă 2 
4 Construcţii de garaje zidite .  5 
5 Construcţii provizorii 2 
6 Curţi şi grădini aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă . 
0,5 

            
 Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  
            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş. 
- Primarului comunei Nădrag 
- Compartiment impozite - taxe 
- Afişare.  

 
                                                                                                               Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                   Jurconi Ioana   
                                                                                                                     
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


