România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 20
din 28 februarie 2020
Privind executarea de lucrări de execuţie şi reparaţii ale unui trotuare de pe raza
comunei Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că în comuna Nădrag a fost constatată deteriorarea unor trotuare
executate din dale de pavaj, montate în anii anteriori şi necesitatea înălţării lor, folosind
pavajul existent, concomitent cu montarea unor borduri mai înalte pentru a se preveni
scurgerea apelor pluviale pe trotuar şi pe terenurile de lângă stradă.
Având în vedere necesitatea executării de trotuare în toate localităţile componente ale
comunei Nădrag.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere faptul că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2020;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. m) şi art.139 alin . (1) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă executarea de către personalul din cadrul Primăriei Comunei
Nădrag, a lucrărilor de reparaţii ( constând în ridicare nivelului pavajului şi înlocuirea
bordurilor actuale cu unele mai înalte ) a trotuarului situat în comuna Nădrag, Strada
Turnătoriei pe o porţiune cu dimensiunile de 315 m x 1,30 m situată pe partea stângă a
sensului de mers Nădrag – Crivina între podul de acces pe strada Cornet şi podul din zona
şcolii.
Art. 2 Se aprobă execuţia obiectivului de investiţii Amenajare trotuar si accese
locuinţe situat pe strada Tineretului în zona blocului 8, în suprafaţă de 700 mp.
Art. 3 Se aprobă execuţia obiectivului de investiţii Construirea de rigole de scurgere,
podeţe şi trotuar pavat în comuna Nădrag, satul Crivina, şi se aprobă Proiectul Tehnic aferent
acestui obiectiv.
Art. 4 Se aprobă execuţia obiectivului de investiţii Construirea trotuar pavat şi accese
în comuna Nădrag, satul Crivina, situat pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de NădragLugoj, pe porţiunea situată între intararea în localitate şi strada de acces la şcoală şi se aprobă
Proiectul Tehnic aferent acestui obiectiv.
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate
- Afişare.
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