România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 104
din 13 noiembrie 2017
Privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în implementarea proiectului
„Reabilitare şi modernizare parc în localitatea Nădrag” finanţat prin FEADR în cadrul
programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,
prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului.
Consiliul Local al comunei Nădrag;
Având în vedere necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului „Reabilitare şi
modernizare parc în localitatea Nădrag” finanţat prin FEADR în cadrul programului LEADER
2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului, prin intermediul
Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului si aprobării indicatorilor tehnico – economici
rezultati din documentaţia de specialitate întocmită pentru această investiţie;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local.
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 6/6B – Servicii de
bază şi reînnoirea teritoriului.
Cu respectarea HG. Nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare parc în
localitatea Nădrag” finanţat prin FEADR în cadrul programului LEADER 2014 - 2020 măsura
6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului, prin intermediul Asociaţiei Microregionale
Ţara Făgetului, denumit în continuare Proiectul.
Art .2. Se confirmă necesitatea şi oportunitatea investiţiei realizate prin proiectul
aprobat prin art.1, pentru locuitorii localităţii Nădrag, comuna Nadrag.
Art. 3. Se aprobă ca, cheltuielile aferente Proiectului să fie prevăzute în bugetul local
pentru perioada de realizare a investiției de 24 de luni, în cazul obținerii finanțării prin
programul LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B.

Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de
la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 2.836 locuitori.
Art. 6. Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt următoarele: suprafaţa totală
a parcului = 4.271 mp; suprafaţa construită = (foişoare din lemn) =139,98 mp; P.O.T = 3.28
% ; C.U.T = 0.03; Suprafaţa alee pavată + zona multifuncţională pavată = 970.59 mp.;
Suprafaţa alee cu pietriş fin= 311.51 mp. Suprafaţa acoperită cu dale din cauciuc = 45.00 mp.
Suprafaţa spaţii verzi = 2803.94 mp.
Art. 7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia dl.
Muntean Liviu.
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu.
Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis.
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate.
- Afişare
Preşedinte şedinţă
Biriescu Ioan

Contrasemnează secretar : Fuior Mărioara
Consilier juridic : Wagner Marian

