
România                                                                                                  Avizat  
Comuna Nădrag                                                                                       Primar                                                                                   
Judeţul Timiş                                                                                      Muntean Liviu                                                                                  
Consiliul Local                                                                                       

 HOTĂRÂREA nr. 58 
din 28 august 2013 

 
              Privind  modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 
25.01.2002. 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
            Având în vedere că în cadrul proiectului integrat : „Modernizare străzi comunale, 
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi 
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 322 
au fost modernizate mai multe străzi din comună , şi este necesar ca valoarea  
modernizărilor să fie inclusă în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Nădrag; 
            Având în vedere nota de fundamentare a compartimentului de specialitate ; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia precum şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;  
            În temeiul art.36 al. (5) lit. c) 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 ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
             Art.  1 Se aprobă modificarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Nădrag însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 
8/ 25.01.2002, după cum urmează:   

a) La poziţia nr.1, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Alunului  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „2.046.991,74 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”.  
b) La poziţia nr.2, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Aleea Bradului  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „248.911,53 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 



c) La poziţia nr.3, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Bratoane 
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „90.168,48 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Comuna 
Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/ 28.08.2013   ”. 
d) La poziţia nr.6, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Fagului  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „147.083,20 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
e) La poziţia nr.7, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Ghioceilor 
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „175.932,08 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
f) La poziţia nr.9, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Haiduca 
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „153.201,64 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
g) La poziţia nr.10, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Izvodea 
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „263.908,21 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
h) La poziţia nr.12, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Liniştei  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „187.657,90 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
i) La poziţia nr.15, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Splaiul Nucilor 
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „88.492,53 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Comuna 
Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/ 28.08.2013   ”. 
j) La poziţia nr.20, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Padeş  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „1.311.473,41 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
k) La poziţia nr.21, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Şcolii  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „101.480,32 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  



„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
l) La poziţia nr.22, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Pasajul Satdion 
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „63.237 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Comuna 
Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/ 28.08.2013   ”. 
m) La poziţia nr.24, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Aleea Teiului  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „130.302,14 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
n) La poziţia nr.25, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Strada Tineretului  
modernizată”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „181.733,43 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:  
„Comuna Nădrag conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/  
28.08.2013   ”. 
o) La poziţia nr.104, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „ Drum modernizat”;  
coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea următorul  
cuprins: „211.178,85 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Comuna Nădrag 
conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/ 28.08.2013   ”. 
p) La poziţia nr.105, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Drum modernizat”;  
coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea următorul  
cuprins: „188.845,95 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Comuna Nădrag 
conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/ 28.08.2013   ”. 
q) La poziţia nr.106, coloana nr. 2  va avea următorul cuprins: „Drum modernizat”;  
coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2012”; coloana nr. 5 va avea următorul  
cuprins: „276.949,96 lei” ; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Comuna Nădrag 
conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 58/ 28.08.2013   ”. 

             Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
             Art.3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş 
- Consiliul Judeţean Timiş 

                          -     Primar 
                          -    Afişare 
                                                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                      Florea Doina 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


