
România                                                                                                                                                                                                                
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                        
Consiliul Local    
                                                                                                                                        
                                                 HOTĂRÂREA nr. 23 
                                                   din 25 martie 2008                                         
             Privind asocierea comunei Nădrag la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Timiş. 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr. 992 / 24.01.2008 a Consiliului Judeţean Timiş ; 
             În vederea asocierii comunei Nădrag la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Timiş ; 
             Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi ale Legii nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit „e” şi al 7 lit. „c” , precum şi  art. 45 al.3 din 
Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art. 1 Se aprobă asocierea comunei Nădrag, prin Consiliul Local Nădrag, cu 
judeţul Timiş şi localităţile din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”, persoană juridică de drept român, înfiinţată 
conform art.11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată. 
            Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TIMIŞ” în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ” în forma prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta 
hotărâre. 
            Art. 3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ” va avea sediul în 
România , la adresa Timişoara , Bulevardul Revoluţiei 1989 nr.17 , jud. Timiş. Se aprobă 
participarea Consiliului Local Nădrag la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie 
în numerar în valoare de 1000 RON. 
           Art. 4  Se împuterniceşte dl. Muntean Liviu, primar al comunei Nădrag , cetăţean 
român, născut la data de 07.06.1970 în com Beliş jud. Cluj, domiciliat com. Nădrag str. 
Tineretului nr. 12 B, jud. Timiş, posesor al C.I. seria TM nr. 359458, eliberat de 
municipiul Lugoj la data de 10.10.2003, să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local Nădrag, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TIMIŞ” , anexate la prezenta hotărâre. 
           Art. 5   Se împuterniceşte d-na Monica Bold, cetăţean român, născută la data de 
27.06.1968 la Timişoara, domiciliată în Utvin nr. 208, posesor al CI seria TM, nr. 
549595, eliberat de municipiul Timişoara la data de 12.09.2006, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara.    
            Art. 6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru.  
            Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- C.J. Timiş 
- D-lui primar al comunei Nădrag. 
- Afişare. 

                                                                                                              Preşedinte şedinţă   
                                                                                                                  Jurj Remus 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


