România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 37
din 30 septembrie 2008
Privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru instrumentarea
proiectului integrat
„ Reabilitare şi extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi
staţie de epurare ) localitatea Nădrag, judeţul Timiş, îmbunătăţire reţea de drumuri
– drum sătesc DS strada Padeş, localitatea Nădrag, judeţul Timiş şi achiziţionarea
de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului
cultural imaterial din comuna Nădrag, judeţul Timiş”
Consiliul Local al Comunei Nădrag, Judeţul Timiş
Având în vedere că necesitatea şi oportunitatea investiţiei sunt justificate de
impactul pe care realizarea ei îl va avea în zonă, fiind vorba de creşterea atractivităţii
zonei precum şi de creşterea mobilităţii comunităţii locale prin realizarea de lucrări de
modernizare şi de întreţinere a drumului comunal ce va fi modernizat prin proiect;
Având în vedere că înfiinţarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare este strict
necesară pentru dezvoltarea şi adaptarea comunităţii locale la normele igienico-sanitare
europene, pentru prevenirea riscurilor ce ameninţă sănătatea locuitorilor comunei şi nu în
ultimul rând pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea socio-economică a
comunei Nădrag.
Având în vedere că prin integrarea componentei de achiziţionare de echipamente şi
materiale specifice în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale, se
urmăreşte promovarea culturii şi a tradiţiilor locale ce îmbogăţesc spiritul comunităţii
locale şi creează premizele unei dezvoltări armonioase şi durabile a comunei Nădrag.
Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a accesa fonduri
prin Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale";
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate ;
În conformitate cu prevederile art.20 al.2 din Legea 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile HG nr. 577/1997, pentru aprobarea programului
privind pietruirea drumurilor comunale, alimentare cu apă a satelor, conectarea satelor la
reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, modificată şi completată prin HG
nr.1256/2005;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 13/2008;
În temeiul art.36 al. 2 lit.” c” şi al. 5 lit.” c” din Legea nr. 215/2001 republicată
privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă instrumentarea proiectului „ Reabilitare şi extindere reţea de
apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea Nădrag, judeţul Timiş,
îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş, localitatea Nădrag,
judeţul Timiş şi achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate conservării şi
promovării patrimoniului cultural imaterial din comuna Nădrag, judeţul Timiş”
compus din următoarele componente:

a) „Reabilitare şi extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare )
localitatea Nădrag judeţul Timiş ”
b) „Îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş , localitatea
Nădrag judeţul Timiş”.
c) „Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării
specificului local şi a moştenirii culturale locale în comuna Nădrag, judeţul
Timiş ”
Art. 2 Se confirmă că numărul de locuitori din comuna Nădrag este de 3028
locuitori.
Art. 3 Consiliul Local al comunei Nădrag se angajează să asigure exploatarea
drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a
drumurilor.
Art. 4 Se confirmă ca investiţia face parte din Strategia de dezvoltare locală a
comunei Nădrag.
Art. 5 Consiliul Local al comunei Nădrag se angajează să suporte cheltuielile
de mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, de la data la
care investiţia va fi dată în exploatare.
Art. 6 Prezenta Hotărâre a Consiliului Local Nădrag abrogă prevederile
Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 20/ 06.03.2008.
Art. 7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş;
- Primarului comunei Nădrag;
- Afişare;
Preşedinte şedinţă
Meglei Gheorghe
Contrasemnează secretar
Cons. juridic
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