
România                                                                                      
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                          
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 HOTĂRÂREA nr. 38 
din 29 mai 2007  

 
              Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere reţea de canalizare şi 
retehnologizare staţie epurare, comuna Nădrag judeţul Timiş” precum şi a altor măsuri necesare 
implementării acestuia. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere  prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi pe cele ale Hotărârii 
Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul 
rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea 
oportunităţii proiectelor; 
              Luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în 
spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor ; 
              Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea 
Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii; 
              Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele 
publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
             Analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului  „Extindere 
reţea de canalizare şi retehnologizare staţie epurare, comuna Nădrag judeţul Timiş” 
            Având în vedere prevederile art.36 al.2 .lit. ” c”, al 4 lit. ”d”, al. 6 lit. ”a” pct. 14, art.61 al.2 
precum şi pe cele ale art.126 din Legea nr.215/2001republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică 
locală ; 
                                                                        H O T Ă R Ă Ş T E :  
            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Extindere reţea de canalizare şi 
retehnologizare staţie epurare, comuna Nădrag judeţul Timiş”,  pentru care se solicită finanţarea în 
baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 
a) valoarea totală a devizului general = 3.982.700 lei ,  : 
b) lungimea cu care se extinde reţeaua de canalizare = 3000 m. 
c) se va instala o staţie de epurare modulară pentru 3000 LEI . 
d) se va instala o  staţie de pompare. 
           Art.2 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, 
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale 
bugetului local şi/sau împrumuturi. 
          Art.3 Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al Comunei 
Nădrag ,  prevăzută în anexa. 
         Art.4  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Muntean Liviu, 
primarul comunei Nădrag. 
         Art.5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru. 
         Art.6  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş 
- Primar comuna Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare   

                                                                                                    Preşedinte şedinţă  
                                                                                                        Nagy Karoly 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 


