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HOTĂRÂREA nr. 62 
din 29 octombrie 2010 

 
 

 
              Privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru aprobarea şi 
finanţarea proiectului "Construire reţea de ape uzate (canalizare şi staţie de epurare), 
localitatea Nădrag judeţul Timiş" 
 
 
              Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Județul Timiș 
 
              Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a accesa 
programul  finanţat din Fondul de Mediu – ”Programul vizând protecţia resurselor de 
apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de 
epurare” 
              Având în vedere referatul primarului comunei Nădrag, prin care propune 
aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădrag pentru 
aprobarea şi finanţarea proiectului "Construire reţea de ape uzate (canalizare şi staţie 
de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş" 
            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local 
            În conformitate cu prevederile: art.20 alin.(2) din Legea 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 188/2002 
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 
uzate, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei 
potabile, cu modificările şi completările ulterioare; Legii  nr. 241/2006 privind serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare; Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 13/2008; 
            În conformitate cu prevederile  art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4) lit, d) din Legea nr. 
215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
              Art.1. Se aprobă contractarea finanţării pentru proiectul „Construire reţea de 
ape uzate (canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş", propus 
spre finanţare din Fondul de Mediu – ”Programul vizând protecţia resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare”, în 



cazul în care se va aproba proiectul, menţionat, şi se va semna contractul de finanţare, 
aferent, cu Administraţia Fondului pentru Mediu.  
              Art.2.  Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici 
aferenți investiției: S.F. „Construire reţea de ape uzate (canalizare şi staţie de epurare), 

localitatea Nădrag judeţul Timiş" cu următorii indicatori:    
-Valoare investiție: 8.579.499 Lei  (6.938.914 Lei + 1.640.585 Lei TVA) din care C+M: 
5.335.855 Lei +  1.280.605 Lei TVA) 
-Rețea de canalizare: 14.035 ml (Dn200 mm: L = 4.195 ml, Dn250 mm: L = 9.840 ml) 
-Stații pompare:  2 bucăți 
-Stație de epurare:   1 bucată 
              Art.3. (1) Consiliul Local al comunei Nădrag se angajează să asigure co-
finanțarea investiției în sumă de 854.498 Lei, reprezentând 10 % din valoarea totală 
eligibilă a proiectului de:  8.544.977 Lei. 
(2) Consiliul Local al comunei Nădrag se angajează să asigure finanţarea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului în valoare de 34.522 Lei. 
             Art.4. Consiliul Local al comunei Nădrag îl desemnează pe domnul Muntean 
Liviu, primarul Comunei Nădrag pentru a reprezenta Beneficiarul, Comuna Nădrag, în 
relaţia cu Autoritatea Contractantă, Administraţia Fondului pentru Mediu, până la 
semnarea contractului de finanţare. 
             Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


