
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

 HOTARAREA nr. 66
                                                            din 21 octombrie 2022

             Privind  aprobarea  predării în administrarea Serviciului Public de Salubrizare şi
Administrare a Domeniului Public (SPSADP) al Comunei Nădrag a obiectivului  „Spaţii de
recreere şi activităţi vocaţionale pentru copii şi seniori, amenajate la etajul  punctului de lucru
al  Primăriei Nădrag situat în Nădrag, Piaţa Parc nr.13”

              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş;
              Având în vedere faptul că în obiectul de activitate al SPSADP al Comunei Nădrag ,
este inclusă 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. 2350/ 18.10.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 2351 / 18.10.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2352 / 18.10.2022 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 SPSADP  al Comunei Nădrag a
obiectivului  „Spaţii de recreere şi activităţi vocaţionale pentru copii şi seniori, amenajate la
etajul  punctului de lucru al  Primăriei Nădrag situat în Nădrag, Piaţa Parc nr.13 , împreună cu
toate dotările existente.
              Art. 2  SPSADP Nădrag, va asigura cu personalul propriu desfăşurarea activităţii în
spaţiul menţionat la art.1, precum şi întreţinerea şi menţinerea, pe cheltuială proprie,  în stare
de funcţionare în condiţii de securitate maximă a echipamentelor din dotare, în conformitate
cu legislaţia specifică în vigoare. 
              Art. 3   Se aprobă taxa pentru utilizarea de către public a echipamentelor specifice
ale spaţiului menţionat la art.1 după cum urmează:

a) Taxa de 5 lei/oră/copil pentru utilizarea echipamentelor specifice ale spaţiului. 
b) Taxa  de  150  lei/  pentru  închirierea  întregului  spaţiu  menţionat  la  art.1,  în

vederea organizării unor evenimente private cu durata de 4 ore.
              Art.4 Taxele se vor încasa de personalul  din cadrul SPSADP. Sumele obţinute
constituie venit la bugetul SPSADP Nădrag.
              Art. 5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru  fiind prezenţi 9 dintre
toti cei 11 membri ai consiliului local. 
              Art. 6   Prezenta hotărâre se comunică:
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş.
                 - Primarului comunei Nădrag.
                 - Serviciul public salubrizare şi administrare domeniul public al Comunei Nădrag
                 -  Afisare
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