
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                      
Consiliul Local                                                                                                                                          

 HOTĂRÂREA nr. 15 
din 26 martie 2010  

                                                         
              Privind exprimarea acordului pentru asocierea Consiliului Local al comunei Nădrag 
cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi societăţi civile în vederea înfiinţării 
Asociaţiei Microregionale „Ţara Făgetului”.                                  
       
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 431 „Funcţionarea 
Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului ” submăsura 
431.1 – Construcţie parteneriate public private, Faza 3 – Sprijin financiar pentru pregătirea 
dosarelor pentru selecţia GAL.  
             Ţinând cont de prevederile contractului C431.1010953700001 din 23.12.2009 
încheiat cu MADR având ca obiectiv „Realizarea strategiei pentru dezvoltarea teritoriului”- 
Programul PNDR- axa IV LEADER- submăsura 431.1   
            Având în vedere referatul nr. 602/25.03.2010 al compartimentului de specialitate;  
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;  
            În temeiul art. 36 al.(2) lit e) şi al. (7) lit. a)  din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
             Art.1 – (1)  Se exprimă acordul pentru asocierea Consiliului Local al comunei 
Nădrag cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi societăţi civile în vederea 
înfiinţării ASOCIAŢIEI MICROREGIONALE „ŢARA FĂGETULUI”. 
                          (2) Scopul asociaţiei este de a contribui prin mijloace specifice la dezvoltarea 
infrastructurii locale şi dezvoltarea economoco-socială şi culturală a localităţilor aflate în 
microregiune. 
             Art. 2 Se aprobă contribuţia de 5.000 lei reprezentând cheltuieli de înfiinţare a 
structurii asociative şi de implementare a proiectului în perioada de derulare a acestuia 
respectiv până la data de 23.04.2010. 
             Art. 3 Contribuţia de 5.000 lei se va vira în contul RO38TREZ62821360250XXXXX 
deschis de Comuna Dumbrava la Trezoreria Făget. 
             Art. 4 Se desemnează dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, să reprezinte 
Consiliul Local al comunei Nădrag în cadrul asociaţiei.   
             Art. 5  Prezenta hotărâre a fost adoptată 11 voturi pentru.  
             Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare.  

 
                                                                                                                Preşedinte şedinţă  
                                                                                                                   Jurconi Ioana 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


