România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 11
din 27 martie 2019
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie, a parcelei de teren intravilan inscrisă in CF
401442 Nădrag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de 1.355 mp. siuat pe strada Cornet din
localitatea Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea unei mai bune administrări a terenurilor ca fac parte din
domeniul privat al comunei Nădrag, precum şi cererile formulate de mai multe persoane care
doresc achiziţionarea de parcele de teren în comuna Nădrag.
Având în vedere valoarea imobilelor stabilite prin Raportul de evaluare întocmit în
luna martie 2019 de către evaluatorul autorizat Mita Dan;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(5) lit. b) şi art. 123 alin.(2) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a a parcelei de teren intravilan
inscrisă in CF 401442 Nădrag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de 1.355 mp. siuat pe strada
Cornet din localitatea Nădrag ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, este în
administrarea Consiliului local al Comunei Nădrag, se află în circuitul civil şi care nu a fost
revendicat în condiţiile Legii nr.10/2001 şi ale Legii nr. 247 / 2005.
Art. 2 Terenul menţionat la art. 1 se vinde la preţul de plecare de 32.227 lei , stabilit
prin Raportul de evaluare întocmit în luna aprilie 2019 de către evaluatorul autorizat Mita
Dan, raport anexat la prezenta, la care se adaugă cheltuielile cu evaluarea în valoare de 800
lei.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş
- Contabilitate
- Afişare
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