
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                             
Consiliul Local                                                                                                                                   
  HOTARAREA nr. 38 

                                                              din 30 iunie 2021 

 

             Privind  aprobarea  predării în administrarea Serviciului Public de Salubrizare şi 
Administrare a Domeniului Public al Comunei Nădrag” a obiectivului  „Parcul de Aventură 
Nădrag”. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş; 
              Având în vedere faptul că a fost operaţionalizat Serviciul Public de Salubrizare şi 
Administrare a Domeniului Public al Comunei Nădrag , ce are ca obiect de activitate şi 
administrarea imobilelor din patrimoniul Comunei Nădrag. 
              Ţinând cont de necesitatea utilizării în condiţii de eficienţă economică a bunurilor din 
patrimoniul Comunei Nădrag.   
             Având în vedere referatul nr. 1208/ 24.06.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 1209 / 24.06.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1210 / 24.06.2021 al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local; 
              Având în vedere prevederile  Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare 
de utilităţi ublice, republicată. 
              În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) ; alin. (7) lit. j); lit.r); lit. s) precum 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 predarea în administrarea Serviciului Public de Salubrizare şi 
Administrare a Domeniului Public al Comunei Nădrag” ( SPSADP Nădrag ) a obiectivului  
„Parcul de Aventură Nădrag”, împreună cu toate dotările specifice ( 40 seturi echipamente de 
autoasigurare şi 6 trasee de aventură cu un număr total de 64 de elemente), gardul împrejmuitor 
şi magazia pentru echipamente. 
              Art. 2  SPSDAP Nădrag, va asigura cu personalul propriu desfăşurarea activităţii în 
Parcul de aventură Nădrag prin utilizarea în scop recreativ a  dotărilor parcului de către publicul 
interesat, precum şi întreţinerea şi menţinerea, pe cheltuială proprie,  în stare de funcţionare în 
condiţii de securitate maximă a echipamentelor şi traseelor din dotarea parcului, în 
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.  
              Art. 3   Se aprobă tariful pentru utilizarea de către public a echipamentelor specifice 
ale parcului ( echipament de autoasigurare şi trasee de aventura), la valoarea de 20 
lei/persoană/oră şi a unui tarif de intrare generală în parc cu valoarea de 5 lei/persoană. Sumele 
obţinute constituie venit la bugetul SPSDAP Nădrag. 
              Art. 4   Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Nădrag nr.17 din 28.02.2020 

              Art. 5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  
              Art. 6   Prezenta hotărâre se comunică: 
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                 - Primarului comunei Nădrag. 
                 - Serviciul Public salubrizare şi administrare domeniul public al Comunei Nădrag 
                 -  Afisare 
                                                                                                 Preşedinte şedinţă 
                                                                                                   Balaş Cristian 
 
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian                                                                          


