
România                                                                                                                                                                                                                
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                       
Consiliul Local                                  HOTĂRÂREA nr. 20 
                                                             din 06.martie 2008  
                                                                                                                                                                                                                           
             Privind realizarea proiectului  „ Reabilitare  şi  extindere  reţea  de  ape  uzate 
 ( canalizare şi staţie epurare ) şi îmbunătăţire reţea de drumuri în comuna Nădrag , 
localitatea Nădrag , judeţul Timiş”       
    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere următoarele motive : 
             - Reţeaua de canalizare existentă veche de peste 35 de ani,este realizată din tuburi 
de beton, prezintă defecţiuni in exploatare şi este insufiecientă pentru locuitorii actuali ai 
comunei, în număr de 3028 persoane.Ea a fost executată începând  cu anul 1970, din 
tuburi de beton cu diametrul de 250 mm si are o lungime totală de 4600 m, prezentând un 
grad de uzură avansat, cu surpări din cauza exfiltraţiilor si cu o etanşeitate 
necorespunzătoare, care conduce la o exploatare necorespunzatoare. Totodată lungimea 
reţelei de canalizare pentru apele uzate este total insuficientă pentru necesităţile obiective 
ale gospodăriilor populaţiei, ale instituţiilor publice si ale agenţilor economici. Aplicanta 
se confrunta si cu alte dificultăţi în funcţionarea reţelei de canalizare constând în depuneri 
si colmatări ale canalelor secundare datorită reducerii necesarului de apă, a nerealizării 
vitezei de autocurăţire si a prăbuşirii canalelor de beton simplu, existând o medie de 24 
de avarii anual. 
             - Starea străzilor şi în special drumul comunal DC140 prezintă mari deficienţe 
cum ar fi : pietruire degradată, asfaltare-cale degradată, calea din beton de ciment 
degradată, condiţiile de drenare şi de scurgere gravitaţională a apei dificile precum şi 
necesitatea creerii unor condiţii de desfăşurare a circulaţiei în condiţii corespunzătoare de 
siguranţă şi confort.  
             Având în vedere intenţia Comunei Nădrag de a depune o cerere de finanţare către 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în prima sesiune pentru depunerea 
de proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ;                    
             În temeiul art. 36 al. 6 lit „a” pct.13 şi pct.14 din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art.1 Se aprobă realizarea proiectului  „ Reabilitare  şi  extindere  reţea  de  
ape  uzate ( canalizare şi staţie epurare ) şi îmbunătăţire reţea de drumuri în 
comuna Nădrag , localitatea Nădrag , judeţul Timiş”  
            Art.2 Lucrările aferente proiectului de la art. 1 vor fi cuprinse în lista de investiţii  
din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pentru perioada 
de realizare a investiţiei.  
            Art.3 Comuna Nădrag va suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a 
investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani . 
            Art.4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 7 voturi pentru.  
            Art.5  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare.  

                                                                                                              Preşedinte şedinţă   
                                                                                                                  Jurj Remus 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


