
România                                                                                        
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                            
Consiliul Local                                                                                                    

 HOTĂRÂREA nr. 65 
din 25 septembrie  

 
              Privind acordul pentru încheierea de parteneriate cu Fundaţia Salvaţi Familia în 
vederea implementării componentei sociale şi componentei culturale ale proiectului integrat    
“Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi 
echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, 
achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”. 
  
              Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
              Având în vedere desfiinţarea Asociaţiei Socio-Culturale Nădrag, cu care Comuna 
Nădrag a încheiat parteneriate necesare implementării proiectului integrat “Modernizare străzi 
comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate 
conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru 
întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” ; 
              Ţinând cont de obligativitatea şi necesitatea încheierii de parteneriate, cu asociaţii 
sau fundaţii nonprofit, în vederea implementării proiectului; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În temeiul art.10 şi art.36 al. (2) lit. c); al. (4)  lit.d); şi al (7) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 republicată privind administraţia publică locală 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 

HOTĂRĂŞTE 
              Art.1 Consiliul Local al comunei Nădrag îşi exprimă acordul pentru încheierea de 
parteneriate cu Fundaţia Salvaţi Familia,  în următoarele scopuri: 

a) implementarea şi derularea activităţii unei creşe înfiinţate în comuna Nădrag şi 
implementarea investiţiei “ Creşa cu două grupe în comuna Nădrag” pe o perioada de 
cel puţin 6 ani. 

b) implementarea şi derularea activităţii căminului cultural, inclusiv dotarea acestuia cu 
materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi a 
moştenirii culturale din comuna Nădrag, judeţul Timiş şi implementarea investiţiei 
„Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului 
local şi a moştenirii culturale” pe o perioadă de cel puţin 6 ani.  

             Art.2 Consiliul Local al comunei Nădrag îşi exprimă acordul de colaborare pentru 
implementarea componentei sociale a proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 322 din 
PNDR, pe o perioada de cel puţin 5 ani. 
             Art.3 Consiliul Local al comunei Nădrag îşi exprimă acordul de colaborare pentru      
implementarea componentei culturale a proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 322 
din PNDR, pe o perioadă de cel puţin 5 ani. 
             Art.4 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Nădrag nr. 
59/28.07.2009.  
             Art.5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
             Art.6  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare 
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