
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                

HOTĂRÂREA nr. 34
din 14 aprilie 2020   

                                                                                                                                                      
            Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 5 din 29.01.2020 privind
aprobarea  încheierii  unui  acord  de  colaborare  cu  ACOR  Timiş,  privind  executarea
activităţilor specifice în domeniul de urbanism în scopul realizării  atribuţiilor stabilite prin
lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu.

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere faptul că ACOR Timiş, nu poate asigura executarea cativităţilor
specifice domeniului de urbanism;.
             Ţinând cont de necesitatea conformării la obligaţiile legale specifice acestui domeniu
referitoare  la  emiterea  certificatelor  de  urbanism,  autorizaţiilor  de  construire  şi  a  altor
documente specifice domeniului de urbanism şi amenajare a teritoriului. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
             Având în vedere prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul  precum  şi  ale  Legii  nr.50/1991privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii. 
             În temeiul art.  129 al (9)  şi art.139 alin .  (3) 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 Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 5 din 29.01.2020 privind  aprobarea încheierii
unui  acord  de  colaborare  cu  ACOR Timiş,  privind  executarea   activităţilor  specifice  în
domeniul  de  urbanism  în  scopul  realizării   atribuţiilor  stabilite  prin  lege  în  sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul enunţ:
„Hotărârea  Consiliului  Local  Nădrag  nr.  5  din  29.01.2020  privind   aprobarea
încheierii  unui  contract  de  servicii   cu  o  persoană  fizică  sau  persoană  juridică  ,
autorizate  în  domeniu,  pentru  exeutarea   activităţilor  specifice  în  domeniul  de
urbanism în scopul  realizării   atribuţiilor  stabilite  prin lege  în  sarcina  autorităţilor
administraţiei publice locale în acest domeniu.  ”

2. Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
             „Art. 1  Se aprobă încheierea unui contract de servivii  cu o persoană fizică sau
persoană juridică , autorizate în domeniu, pentru exeutarea  activităţilor specifice în domeniul
de  urbanism  în  scopul  realizării   atribuţiilor  stabilite  prin  lege  în  sarcina  autorităţilor
administraţiei publice locale în acest domeniu.  ”
 Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
 Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare. 

                                                                                                        Preşedinte şedinţă
                                                                                                          Ungur Vasile
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


