România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 9
din 27 februarie 2013
Privind întabularea în cartea funciară a UAT Nădrag, în patrimoniul public al
Comunei Nădrag şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag, a drumului
comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că drumul ce face legătura între localitatea Nădrag şi Cabana
Căpriorul nu este înscris în cartea funciară, ceea ce constituie un impediment major în
identificarea şi accesarea de mijloace de finanţare pentru întreţinerea şi modernizarea
respectivului drum .
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Anexei 3 poziţia 105 din HG nr. 540/2000 privind
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată deschise circulaţiei publice.
Ţinând cont de prevederile art. 8 alin (1) din OG 43 din 1997 privind regimul
drumurilor
În temeiul prevederilor Legii nr. 7 / 1996 republicată a cadastrului şi publicităţii
imobiliare;
Având în vedere că valoarea serviciului ce urmează a fi achiziţionat se
încadrează în suma prevăzută la art.19 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice,
În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c) şi al. (5) lit c) din Legea nr. 215 /
2001 republicată privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al.(3) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă întabularea în cartea funciară a UAT Nădrag, în patrimoniul
public al Comunei Nădrag şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag, a
drumului comunal DC 140 Nădrag – Cabana Căpriorul cu lungimea de 16 km.
Art. 2 Se aprobă achiziţia directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
întocmirea documentaţiei de specialitate necesare întabulării DC 140.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
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