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  HOTĂRÂREA nr. 62
din 21 octombrie 2022                                             

             Privind amenajarea în Comuna Nădrag a unei baze sportive, compusă din stadion de
fotbal, teren multidisciplinal, pista atletism  şi dotări anexe, destinate echipelor sportive ce
vor reprezenta Comuna Nădrag în competitii sportive organizate la nivel national.  

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea asigurării unei baze materiale corespunzătoare, care să
asigure posibilitatea practicării de către locuitorii comunei a diverse sporturi, atât la nivel de
amatori cât şi la nivel competiţional şi concomitent posibilitatea organizării de manifestări
culturale cu public numeros.
              Având în vedere referatul nr. 2338/18.10.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 2339 /18.10.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2340/18.10.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
              În temeiul prevederilor art. 129 al.(7) lit. d) lit. e) şi lit f) 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.

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :
            
            Art.  1    Se aprobă amenajarea în Comuna Nădrag a unei baze sportive, compusă din
stadion de fotbal, teren multidisciplinal, pista atletism  şi dotări anexe, destinate echipelor
sportive ce vor reprezenta Comuna Nădrag în competitii sportive organizate la nivel national,
pe  terenul  înscris  în  CF  CF  400757  Nădrag  nr.  top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/3  ;  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/60  cu
suprafaţa de 9.272 mp., proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul public, situat în Nădrag
str. Metalurgiştilor..  
            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru fiind prezenti 9 dintre toti
cei 11 membri ai consiliului local.
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică :

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