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 HOTĂRÂREA nr. 38 
din 22 aprilie 2008  

                                                                                            
             Privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Nădrag la 
Parteneriatul încheiat pentru realizarea proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în 
comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru cât mai modern pentru 
colectarea sortarea şi transportul deşeurilor menajere din comuna Nădrag, scop în care se 
intenţionează constituirea unui parteneriat cu alte unităţi ale administraţiei publice locale 
pentru a se putea accesa fonduri PHARE;  
             Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice;  
             În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit „e” şi al 7 lit. „c” din Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administarţia 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 participarea Consiliului Local al comunei Nădrag alături de 
consiliile locale ale comunelor Găvojdia, Criciova şi Ştiuca la Parteneriatul încheiat 
pentru realizarea proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, 
Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”care va fi depus spre finanţare în cadrul 
Programului PHARE 2006 - „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” Linia de buget RO 2006/018-
147.04.01.04.01. 
           Art. 2  Se împuterniceşte dl. Muntean Liviu, primar al comunei Nădrag , să 
negocieze şi să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Nădrag 
actele necesare constituirii şi funcţionării Parteneriatului. 
            Art. 6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  
            Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Promotor local 
- Afişare. 
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