
De România                                                                                                                                     
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                         
Consiliul Local                      
                                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂREA  nr. 88 
din 19 noiembrie 2019 

                               
 
           Privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune a terenului aferent 
construcţiilor obiectivului Tabăra Nădrag, teren ce constituie curtea taberei. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din domeniul public sau 
privat al Comunei Nădrag; 
             Ţinând cont de solicitarea depusă de concesionarul din cadrul contractului de 
concesiune a construcţiilor Tabăra Nădrag, edificate pe terenul ce face obiectul prezentei 
hotărâri.     
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 republicată şi modificată privind 
cadastrul şi publicitatea imobiliară. 
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019 
– Codul administrativ. 
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :  
    
           Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de concesiune a terenului aferent construcţiilor 
obiectivului Tabăra Nădrag înscris în CF 401356 Nădrag nr. top. 401356 cu suprafaţa de 5.000 
mp, aflat în proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, în administrarea Consiliului 
Local al comunei Nădrag, teren ce constituie curtea taberei. 
           Art. 2 Calitatea de concesionar  în contractul menţionat la art.1 revine S.C. Lugolin 
S.R.L. , cu sediul  în Nădrag, strada Aleea Bradului, nr.7, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J35/3047/2013, având CUI 32571943, care deţine şi calitatea de 
concesionar în cadrul contractului de concesiune a activului Tabăra Nădrag. 
           Art. 3  Redevenţa datorată de concesionar pentru concesionarea terenului respectiv va 
fi de 0,5 lei/mp.an.  
           Art. 4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
           Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 

 
                                                                                                   Preşedinte şedinţă 
                                                                                                       Balaş Traian 
                                                                                                       
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


