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  HOTĂRÂREA nr. 53 
  din 18 noiembrie 2008 

  
 
           Privind aprobarea organizării de licitaţii pentru vânzarea unor terenuri intravilane aflate în 
comuna Nădrag. 
 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere că mai multe persoane din comuna Nădrag şi-au manifestat intenţia de a 
cumpăra terenuri intravilane virane în vederea construirii de locuinţe sau pentru alte destinaţii; 
            Având în vedere expertizele tehnice de evaluare a terenurilor; 
            Având în vedere prevederile art. 36 al.5 lit „b” şi art. 123 al.3 din Legea nr.215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică 
locală ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
                Art. 1 Se aprobă organizarea de licitaţii pentru vânzarea următoarelor terenuri situate în 
comuna Nădrag: 

- teren intravilan în suprafaţă de 332 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 

- teren intravilan în suprafaţă de 415 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 

- teren intravilan în suprafaţă de 323 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 

- teren intravilan în suprafaţă de 381 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 

- teren intravilan în suprafaţă de 373 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 



- teren intravilan în suprafaţă de 274 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 

- teren intravilan în suprafaţă de 265 mp. 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, proprietate a Statului Român, aflat în 
administrarea operativă a comunei Nădrag, aflat în circuitul civil şi care nu a fost 
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005 

- teren intravilan în suprafaţă de 343 mp. situat pe str.Oţelarilor nr.27, înscris în CF 603 
Nădrag nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/2, proprietate a Statului Român, 
aflat în circuitul civil şi care nu a fost revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale 
Legii nr. 247 / 2005 

               Art. 2  Terenurile se vând, la preţurile stabilite de expertizele tehnice de evaluare anexate 
la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea.  
               Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
               Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş 
- Inspector urbanism 
- Contabilitate 
- Afişare   
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Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 
 


