România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTARAREA nr. 11
Din 22 februarie 2018
Privind aprobarea transferului unor utilaje din inventarul Primariei Nadrag în
inventarul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş;
Având în vedere intenţia Consiliului local Nadrag de a infiinta un serviciu public de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a comunei, în acest scop fiind necesară şi dotarea
acestuia cu utilajele prevăzute de legislaţia în domeniu pentru acreditarea funcţionării
serviciului.;
Având in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local.
Având în vedere:
- Prevederile Legii nr. 224/2015 privind modificarea si completarea Legii serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006.
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi ublice,
republicată.
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicată.
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(3) lit.b), alin. (6) lit.a) pct. 14. Din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă transferul unor utilaje proprietatea primăriei Comunei Nădrag şi
aflate în inventarul Primariei Nadrag, în inventarul şi administrarea Serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag, pe durata funcţionării serviciului, după cum
urmează:
a) Tractor multifuncţional WARFAMA URSUS 4024, nr. identificare UCL 1200014.
b) Remorca monoax Bicchi BRT 225.
c) Vidanja multifuncţională WAK 80 ( având fucnţii de vidanja, pompa de desfundat canalizare
şi motopompa PSI ).
d) Aparat sudură Ritmo Delta 250 SN 02260017-02/2002 echipat cu reducţii.
e) Generator EZ 6000 1005431 Electrofuziune model RITMO ELEKTRA 400.
f) Debitator pt. taiat asfalt STIHL TS 420.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Timiş.
- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Vest.
- Primarului comunei Nădrag.
- SPGC Nădrag
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