
România                                                                                                                                                                                        
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                               
                                                                                             
                                              HOTĂRÂREA nr. 82  
                                             din 23 noiembrie 2007  
                                                                                                                       
               Privind montarea de borduri şi  pavele din beton pe unele străzi şi alei din 
comuna Nădrag. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Ţinând cont de necesitatea îmbunătăţirii aspectului urbanistic al comunei şi a 
calităţii străzilor localităţii Nădrag ; 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate . 
             Ţinând cont de prevederile art.36 al. 6 lit “a” pct. 11 din Legea nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art. 1  Se aprobă montarea de borduri şi  pavele din beton pe următoarele străzi 
şi alei din comuna Nădrag : 

-Str. Tineretului  zona blocului nr. 2 , pe suprafaţa de 540 m2 . 
-Str. Tineretului zona bisericii catolice, pe suprafaţa de 550 m2. 
-Str. Tineretului zona blocului nr. 16 , pe suprafaţa de 330 m2. 
-Str. Metalurgiştilor pe porţiunea cuprinsă între blocul nr. 3 şi imobilul cu nr. 16 , 
pe suprafaţa de 800 m2. 
-Zona din faţa Casei de Cultură Nădrag , pe suprafaţa de 200 m2. 
-Parcul comunal , pe suprafaţa de 630 m2. 
-Trotuarul pe porţiunea cuprinsă între podul de intrare pe str. Izvodea şi podul de 
intrare pe str. Cornet , pe suprafaţa de 2475 m2. 
-Trotuarul str. Oţelarilor între numărul 17 şi blocul nr. 4 pe suprafaţă de 400 m2 . 
-Aleile de intrare ale blocurilor nr. 17 şi 22 Aleea Teiului , pe suprafaţa de100 m2   
-Intrarea la cabinetul medical de pe str. Padeş nr.1 , pe suprafaţa de 15 m2. 

            Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi  pentru. 
            Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare.  
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Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 
 
 


