România
Judetul Timis
Comuna Nadrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 56
din 14 septembrie 2021
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Alimentare cu Apă
şi de Canalizare al Comunei Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că urmează a fi operaţionalizat Serviciului de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare al Comunei Nădrag , structură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Local Nădrag şi al UAT Comuna Nădrag şi sub coordonarea Primarului comunei Nădrag, fiind
necesar a fi întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru funcţionarea serviciului.
Având în vedere referatul nr. 1748/10.09.2021 al primarului comunei Nădrag – iniţiator
al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr.1749 / 10.09.2021 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr.1750 / 04.09.2021 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
În considerarea dispoziţiilor art.1 alin (2) lit. e), alin (3), şi alin (4), art.3, art.6, art.7,
art.8 alin (1) şi (2) lit. d), art. 22 alin. (1) şi (2) lit. a) şi alin (3), art.23 alin (1) lit. a), art. 24
alin. (1) lit. a) art. 28 alin.(1) şi (2) lit.a), art.33 şi art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art.92 şi art. 155 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Luând în considerare dispoziţiile directivei 2001/23/CE a Consiliului Uniunii
Europene, transpuse în legislaţia internă prin Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor
salariaţilor în cazul transferului întreprinderii , al unităţii sau al unor părţi ale acestora.
În conformitate cu Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată.
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) alin. (4) lit. a). alin.(7) lit.n) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art.139 alin . (3), art. 196 alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin.(1) lit. a) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Serviciului de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare al Comunei Nădrag, structură cu personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Local Nădrag şi al UAT Comuna Nădrag şi sub coordonarea Primarului
comunei Nădrag, având CIF 37500013, după cum urmează:
Venituri totale : 90 mii lei
Cheltuieli totale : 90 mii lei

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
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