România
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 84
din 18 decembrie 2015
Privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în implementării proiectului
„Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna
Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin
măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Consiliul Local al comunei Nădrag;
Având în vedere necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului „Modernizarea,
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş”
finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de
bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural si aprobării studiilor de fezabilitate pentru această investiţie;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate .
Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „ Modernizarea, renovarea şi dotarea
căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin
FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi
reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural, denumit în continuare Proiectul.
Art .2. Se confirmă necesitatea şi oportunitatea investiţiei realizate prin proiectul
aprobat prin art.1, pentru locuitorii localităţii Crivina, comuna Nadrag.
Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului, în valoare totală de 1.261.427.72 lei, valoare
care include şi TVA, se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției de 24
de luni, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.,
potrivit legii.

Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de
la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 2.836 locuitori.
Art. 6. Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt următoarele: dimensiunile
maxime în plan = 10,58m x 17 m; suprafaţa construită propusă= 243,24 mp; suprafaţa
desfăşurată propusă = 486,48 mp; suprafaţa utilă propusă = 189,63 mp.
Art. 7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia dl.
Muntean Liviu.
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu.
Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis.
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate.
- Afişare
Preşedinte şedinţă
Florea Doina
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