
România                                                                                      
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                          
Consiliul Local                                             

 HOTĂRÂREA nr. 53 
din 09 iulie 2007  

 
          Privind aprobarea expertizelor tehnice de evaluare şi a preţurilor de vânzare a unor terenuri 
din comuna Nădrag .         
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere intenţia Primăriei comunei Nădrag de a vinde la cerere unele terenuri către 
proprietarii clădirilor amplasate pe acele terenuri , motiv pentru care au fost întocmite 
documentaţiile de evaluare a terenurilor de către un expert evaluator autorizat ; 
            Văzând referatul nr. 1646 / 09.07.2007 
            Având în vedere prevederile art.36 al.5 lit. „b” şi „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 expertizele tehnice de evaluare anexate la prezenta şi  preţurile de 
vânzare a terenurilor stabilite prin respectivele expertize pentru următoarele terenuri: 
                      a) terenul situat pe str. Metalurgiştilor nr. 16,situat între clădirea fostului dispensar şi 
trotuarul din zonă,în suprafaţă de 135 mp, înscris în CF 307 Nădrag , nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/63 , proprietate a Statului Român, teren  aflat în circuitul 
civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 .  
                      b) terenul situat pe str.Şcolii pe care se află situată clădirea fostei centrale termice de 
la bl. 19, în suprafaţă de 485 mp , înscris în CF 513 Nădrag , nr. top 200/19/1  proprietate a Statului 
Român, teren  aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale 
Legii nr. 247 / 2005 .  
                     c) terenul situat pe str. Turnătoriei pe care se află situată clădirea fostei centrale 
termice de la bl. 13 ,în suprafaţă de 313 mp, înscris în CF 494 Nădrag , nr. top 200/22/1/2 , 
proprietate a Statului Român, teren  aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile 
Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 .  
                       d) terenul situat în Piaţa Parc nr.14, înscris în CF 540 Nădrag , nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/155/1 în suprafaţă de 2076 mp , proprietate a Statului Român, 
teren  aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 
247 / 2005 .  
                      e) terenul situat în str. Lunca, înscris în CF 549 Nădrag , nr. top 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/6, în suprafaţă de 2385 mp , proprietate a Statului Român, teren  
aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 
2005 .  
                Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  10 voturi pentru . 
                Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş 
- Contabilitate 
- Afişare   

                                                                                                     Preşedinte şedinţă  
                                                                                                         Nagy Karoly 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


