
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local

 HOTĂRÂREA nr. 63
din 21 octombrie 2022

                                                        
            Privind aprobarea însușirii prevederilor Acordului de cooperare cu Filiala Judeţeană
Timiş a Asociaţiei Comunelor din România,  privind organizarea şi exercitarea activității de
urbanism  și  amenajarea  teritoriului  necesară  Comunei  Nădrag,  în  scopul  realizării  unor
atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale.
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;

      Ţinând seama de faptul  că obținerea  eficienței  și  eficacității  serviciilor  publice
reprezintă o condiție esențială a managementului fiecărei entități publice, în acest caz, entitate
publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public și, respectiv,
de instituție publică locală,
              Având în vedere  facilitarea  asigurării  activităţii  de urbanism și  amenajarea
teritoriului   pentru   comuna  Nădrag,  în  temeiul  unui  acord  de  cooperare,  prin  relaţii
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare
pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi.
             Având în vedere referatul nr. 2341 din 18.10.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
             Având în vedere referatul   nr.  2342 din 18.10.2022 al  compartimentului  de
specialitate;
             Având în vedere avizul favorabil nr. 2343 din 18.10.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
              Având în vedere prevederile:

a) Cartei  europene a autonomiei  locale,  adoptată  la Strasbourg la  15 octombrie
1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

b) art. 89 alin. (1, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (8) lit. a) și c) și alin. (9),
lit.(a)  din Codul  administrativ  adoptat  prin OUG 57/2019, cu modificările  și
completările ulterioare;

c) Ordinul 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare
pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții
stabilite prin lege autorităților administrației publice locale;

d) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art.  35  alin.  (6)  din  Legea  nr.  273/2006 privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
f) art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
g) Codului muncii;
h) Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și

completările ulterioare;
i) Codului de procedură civilă;
j) Hotărârii  Guvernului  nr.  781/2002  privind  protecția  informațiilor  secrete  de

serviciu, cu modificările și completările ulterioare; 
k) Legea  50/2021  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  cu

modificările și completările ulterioare; 
l)  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismulu, cu modificările

și completările ulterioare;
m)Ordonanța  de  urgență  nr.  79/2021 pentru  modificarea  Legii  350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismulu, cu modificările și completările ulterioare



n) Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului
Filialei Județene Timiș  a Asociației Comunelor din România;

             În temeiul prevederilor art.  129 alin. (9) lit.  c) 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.  – (1)  Se aprobă însușirea prevederilor  Acordului  de cooperare  cu Filiala

Judeţeană  Timiş  a  Asociaţiei  Comunelor  din  România, privind  organizarea  şi  exercitarea
auditului  public  intern  și  la  activitatea  de  urbanism  și  amenajarea  teritoriului  necesară
Comunei  Nădrag,  în  scopul  realizării  unor  atribuţii  stabilite  prin  lege  autorităţilor
administraţiei publice locale. 

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al Comunei Nădrag.

Art.  2.  –  Se  împuternicește  primarul  comunei  Nădrag,  dl.  Muntean  Liviu,  cu
semnarea prezentului acord pentru toate funcțiile de specialitate necesare comunei.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Nădrag. 
              Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, fiind prezenti 9 dintre 
toti cei 11 membri ai consiliului local.
              Art.  5  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului  Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag.
- Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România  
- Contabilitate
- Afişare. 

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                    Andrei Flavia Ioana  

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


