
România                                                                                                                                                                      
Judeţul Timiş                          
Comuna Nădrag                                                                                                                                             
Consiliul Local   
                                                                                               

HOTĂRÂREA nr. 52 
din 25 iulie 2018 

                                                                                         
              Privind  schimbarea destinaţiei imobilului Centru De Informare Turistica Nadrag, 
înscris în CF vechi 307nr.top 1/1/1/a/1/a/1/1//b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/1 Nădrag , nr.cadastral 
400195-C1 din „Centrul de Informare Turistica” în „Imobil cu alta destinatie decat aceea de 
locuinte” 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în faptul că în „Centrul de Informare Turistica”  nu se mai desfăşoară activitati 
sau servicii legate de turismul rural 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              În baza  Legii 7/1996 republicata a cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(5) lit. d) şi al. (6) lit. a) pct.4  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 aproba schimbarea destinaţiei imobilului   „Centru de Informare Turistica 
Nadrag”, înscris în CF vechi 307nr.top 1/1/1/a/1/a/1/1//b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/1 Nădrag , 
nr.cadastral 400195-C1 din „Centrul de Informare Turistica” în „Imobil cu alta destinatie decat 
aceea de locuinte”  
               Art. 2   Se aprobă  schimbarea in C.F. a destinaţiei imobilului Centru De Informare 
Turistica Nadrag, înscris în CF vechi 307nr.top 1/1/1/a/1/a/1/1//b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/1 
Nădrag , nr.cadastral 400195-C1 din „Centrul de Informare Turistica” în „Imobil cu alta 
destinatie decat aceea de locuinte”  
               Art.3. Se aproba organizarea unei licitatii in vederea inchirierii acestui spatiu, pentru 
sedii de societăţi comerciale din domeniul producţie, servicii bănci, agenţii CEC din comuna 
Nădrag. 
               Art. 4 .  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
               Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 
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