
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                  
Consiliul Local                                                       

   HOTĂRÂREA nr. 8 
   din 10 iulie 2012 

 
              Privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Realizarea de noi 
capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea 
resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag 
judeţul Timiş. ”  
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice şi ale Ghidului solicitantului pentru accesarea Fondului 
European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a 
securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, program în cadrul 
căruia Comuna Nădrag va depune o cerere de finanţare pentru implementarea unui 
proeict în caest domeniu;  
            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local;   
           Ţinând cont de prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii. 
            Având în vedere prevederile art. 36 al. (4) lit. d) şi f), al. (5) lit.c)  şi  al. (6) lit. a) pct. 
9,11,14 şi 18 din Legea nr.215 / 2001 republicată 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 Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Realizarea de noi 
capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea 
resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag 
judeţul Timiş. ” , întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008, studiu anexat la 
prezenta 
               Art.2     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
               Art.3     Prezenta hotărâre se comunică: 

         - Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş 
         - Primarului comunei Nădrag. 

                             - Consilier juridic 
         - Afişare   

 
                                                                                                         Preşedinte şedinţă 
                                                                                                            Ungur Vasile 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


