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 HOTĂRÂREA nr. 50 

din 17 iunie 2009  
 
 
             Privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag pentru implementarea 
proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de 
materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii 
culturale, achiziţia de utilaje pentru intreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”  
  

Consiliul local al Comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
Având în vedere necesitatea realizării proiectului integrat “Modernizare străzi 

comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate 
conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru 
intreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”, precum si aprobării studiilor de 
fezabilitate pentru această investiţie; 
 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 3.22 “Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si populaţia rurală şi 
punerea in valoare a moştenirii rurale”; 
 Cu respectarea HG. Nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 În temeiul art.6 alin.(5) din H.G.R. nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013.  
            În temeiul art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4)  lit.d) din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală ; 
          În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
              Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Modernizare străzi comunale, 
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării 
şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru 
intreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”    
compus din următoarele componente:  

a) Modernizarea străzilor comunale din comuna Nădrag, judeţul Timiş. 
b) Construire creşa cu 2 grupe, în comuna Nădrag, judeţul Timiş. 
c) Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării 

specificului local şi a moştenirii culturale. 
d) Achizitia de utilaje pentru intretinerea drumurilor. 



 
Art.2.  Proiectul aprobat prin art.1 a fost prevazut în strategia de dezvoltare a comunei 

Nadrag 2007-2013, şi se încadrează în planul urbanistic general aprobat potrivit legii; 
           Art.3.  Se aprobă  elaborarea Studiului de Fezabilitate al investiţiei “Modernizare strazi 
comunale” , comuna Nădrag, jud. Timis; 
           Art.4.  Se aprobă elaborarea Studiului de Fezabilitate al investiţiei “ Construire creşa 
cu 2 grupe” , comuna Nădrag, jud. Timis; 
           Art.5. Se aprobă elaborarea Memoriului justificativ al investiţiei “ Achizitia de 
materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si a mostenirii 
culturale”, comuna Nadrag, judeţul Timis; 
           Art.6. Se aprobă elaborarea Memoriul justificativ al investiţiei “ Achizitia de utilaje 
pentru întretinerea drumurilor”, comuna Nadrag, judeţul Timis; 
           Art.7. Consiliul Local al comunei Nădrag se angajează să suporte cheltuielile de 
mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care 
investiţia a fost dată în exploatare; 
           Art.8. Cheltuielile de intreţinere şi exploatare a investiţiei, precum si condiţiile de 
exploatare,  vor fi prevăzute şi se vor suporta din bugetul Consiliului Local al comunei 
Nădrag; 
           Art.9. Cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului, precum şi lucrările, vor fi 
prevazute în bugetul local al Consiliului Local al comunei Nădrag în perioada de realizare a 
investiţiei până la rambursarea plăţii de către APDRP.  
          Art.10. Consiliul Local  al comunei Nădrag se angajează să asigure exploatarea 
drumurilor  potrivit legislaţiei în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor; 
          Art.11.   Se confirmă că  numărul de locuitori al comunei Nădrag este de 3028. 
          Art.12.  Se numeşte ca reprezentant legal de proiect,  primarul comunei Nădrag dl. 
Muntean Liviu, care este împuternicit şi să depună cererea de finanţare însoţită de 
documentele necesare la Agenţia de Plaţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
          Art.13.  Se confirmă că toate cele 4 componente prevăzute la art.(1) lit. a) – d) ale 
proiectului integrat  aprobat prin art.1 sunt strict necesare locuitorilor comunei Nadrag; 
          Art.14.   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
          Art.15.   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis. 
- Primarului comunei Nădrag. 
- Contabilitate. 
- Afişare 
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