
România                                                                                                                                     

Judeţul Timiş 

Comuna Nădrag                                                                                                                                                          

Consiliul Local                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂREA  nr. 42 

din 11 iulie 2019 

                             

            Privind însuşirea raportului de evaluare a celor 3 autogunoiere şi a autoutilitarei de 

ridicat deşeuri achiziţionate în cadrul proiectului PHARE 2006 „Colectarea şi transportul 

deşeurilor în comunele Gavojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova” raport, şi aprobarea preluării în 

proprietate de către UAT Comuna Nădrag a unei autoutilitare de ridicat deşeuri . 

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

             Având în vedere intenţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO – GNSC 

(A.D.I. ECO – GNSC) de a lichida societatea SC ECOSAL – GNSC SRL,  operatorul 

serviciului de salubrizare a comunelor Gavojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, societate care nu 

mai are obiect de activitate, în prezent colectarea deşeurilor menajere de pe raza celor 4 comune 

fiind asigurata de operatorul judeţean; 

             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 

             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) şi lit. d)  precum şi art.139 alin . (2) din 

OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 

             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Art. 1  Se însuşeşte raportul de evaluare a celor 3 autogunoiere şi a autoutilitarei de 

ridicat deşeuri achiziţionate în cadrul proiectului PHARE 2006 „Colectarea şi transportul 

deşeurilor în comunele Gavojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova”, raport întocmit în luna mai 2018 

de Cabinet expertiză contabilă şi evaluare Bala Florin Cristian. 

           Art. 2   Se aprobă preluarea în proprietate de către UAT Comuna Nădrag a autoutilitarei 

de ridicat deşeuri marca DAF, model LF 55.220, cu numărul de identificare-serie şasiu 

X2RAE55GF0L361930, număr înmatriculare TM14NWL, evalut la valoarea de 64.600 lei.  

Preluarea se face în scopul recuperării sumei cu care UAT Comuna Nădrag a contribuit la 

implementarea proiectului Phare 2006 „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele 

Gavojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca” 

           Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  

           Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO – GNSC 

- Primarului comunei Nădrag 

- Afişare. 

                                                                                           

 

                                                                                                   Preşedinte şedinţă 

                                                                                                        Ungur Vasile 

 

Secretar: Fuior Mărioara 

 

Consilier juridic: Wagner Marian                                                                               


