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Judeţul Timiş 

Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Consiliul Local                                                                                                          

HOTĂRÂREA nr. 45 

Din 31 iulie 2020  

                                                                                                                                                                   

 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  Comuna 

Nădrag şi UAT  Comuna Sacu în vederea implementării proiectului :  ” Înființare rețea de 

distribuție gaze naturale în comuna Criciova , județul Timiș, comuna Nădrag, județul Timiș și 

comuna Sacu , județul Caraș-Severin cu localitățile aparținătoare acestora ”.  

            

 

            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;  

Având în vedere: 

            - expunerea de motive nr.1154/31.7.2020 a dlui Muntean Liviu primar al 

comunei Nadrag cu privire la  aprobarea Acordului de parteneriat între UAT  Comuna  

Criciova, UAT  Comuna Nădrag şi UAT  Comuna Sacu judetul Caras Severin în vederea 

implementării proiectului :  ” Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Criciova , 

județul Timiș, comuna Nădrag, județul Timiș și comuna Sacu , județul Caraș-Severin cu 

localitățile aparținătoare acestora ”.  

- GHIDUL SOLICITANTULUI , elaborat de Ministerul Fondurilor Europene – Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 , COD apel : POIM/…8/2/ Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale ; 

 -Acordul de parteneriat incheiat intre comunele Nadrag-Criciova-Sacu 

            -Avizul comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local ;  

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica;  

În temeiul prevederilor art. 89 alin (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

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

 

HOTĂRĂȘTE : 
Art.1. Se aproba  Acordul de parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  

Comuna Nădrag şi UAT  Comuna Sacu în vederea implementării proiectului :  

 ” Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Criciova , județul Timiș, 

comuna Nădrag, județul Timiș și comuna Sacu , județul Caraș-Severin cu localitatile 

apartinatoare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

            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 

                                                                                                             Linginari Puiu Ioan 

 

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 

 

Consilier juridic: Wagner Marian 


