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  HOTĂRÂREA nr.42 
din 17 octombrie 2008  

                                                                                                
             Privind închirierea de terenuri aparţinând Primăriei comunei  Nădrag pentru 
construirea de şoproane şi garaje. 
        
  
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea utilizării în mod raţional a terenurilor comunei 
Nădrag, precum şi necesitatea păstrării unui aspect urbanistic plăcut al comunei; 
             În temeiul art. 36 al. 5 lit. „a” şi „b” din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
       
             Art.1   Se aprobă închirierea, în vederea edificării de construcţii provizorii cu 
destinaţia de garaje sau şoproane pentru lemne, a câte unei suprafeţe de 18 mp. de teren 
aparţinând Primăriei Nădrag sau administrate de către aceasta, către fiecare familie sau 
persoană singură domiciliată în comuna Nădrag, care nu are garaj sau şopron pentru 
lemne  aferente locuinţelor în care domiciliază. 
             Art.2   Taxa de închiriere a terenurilor de la art. 1 se stabileşte anual prin hotărâre 
a Consiliului Local Nădrag. 
             Art.3  Fiecare dintre familiile sau persoanele singure menţionate la art. 1 are 
dreptul să închirieze  teren pentru un singur garaj şi un singur şopron, cu taxa stabilită 
conform art.2. În cazul în care familiile sau persoanele singure construiesc mai mult de 
un garaj şi un şopron pentru lemne, terenurile ocupate de către acestea vor fi închiriate cu 
o taxă dublă faţă de cea prevăzută la art.2, pentru fiecare construcţie provizorie în plus.  
             Art.4   Terenurile pentru construirea de garaje vor fi închiriate doar familiilor sau 
persoanelor singure care fac dovada deţinerii în proprietate a câte unui autoturism pentru 
fiecare garaj construit.       
             Art.5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
             Art.6   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Casier 
- Afişare.  
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