
România                                                                                                                                                                                             
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                         
Consiliul Local    
                                                                                                                                      
                                                  HOTĂRÂREA nr. 37 
                                                    din 22 aprilie 2008 
                                                                                                          
             Privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune în vederea construirii 
şi exploatării  unei staţii de distribuire a carburanţilor în comuna Nădrag.                         
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că pe raza comunei Nădrag nu există o staţie de 
distribuire a carburanţilor, ceea ce implică deplasarea locuitorilor şi agenţilor economici 
din  comuna Nădrag în alte localităţi pentru aprovizionarea cu carburanţi, fapt care le 
cauzează acestora disconfort şi cheltuieli suplimentare;  
             Avânnd în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului local;  
             Ţinând cont prevederile art. 251 – 256 Cod comercial; 
             În temeiul art. 36 al. 2 lit. „e” şi  al. 7 lit „a” din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.2 lit „f” din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind 
administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :       
           Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de asociere în participaţiune între 
Consiliul Local al comunei Nădrag şi SC Rompetrol Downstream S.R.L. Bucureşti, în 
vederea construirii şi exploatării unei staţii de distribuire a carburanţilor pe terenul în 
suprafaţă de 1000 mp proprietate privată a Statului Român, aflat în administararea 
comunei Nădrag, înscris în CF 307 Nădrag nr. cadastral 
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7. 
           Art. 2 Aportul comunei Nădrag în cadrul asocierii cu SC Rompetrol Downstream 
S.R.L. constă în dreptul de folosinţă asupra terenului şi platformei betonate ce va fi 
amenajată  de către Consiliul Local Nădrag pe terenul în suprafaţă de 1000 mp. situat în 
intravilanul comunei Nădrag, str. Lunca nr. 3 , jud. Timiş, înscris în CF 307 Nădrag nr. 
cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7 
          Art. 3 Beneficiile garantate de către SC Rompetrol Downstream S.R.L. Consiliului 
Local al comunei Nădrag sunt în cuantum de  3% din beneficii dar nu mai puţin de  1200 
USD/an . 
          Art. 4  Se desemnează dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, să negocieze 
clauzele contractule şi să semneze din partea Consiliului Local al comunei Nădrag 
contractul de  sociere în participaţiune.  
            Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 
            Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                                  Preşedinte şedinţă   
                                                                                                                      Biriescu Ioan 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


