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HOTĂRÂREA nr. 50 
din 04 mai 2016    

                                                                   
                                                                                                                                                                                    
             Privind acordarea de fonduri Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara , necesare 
acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru reparaţii exterioare la Cantina socială 
pentru vârstnici şi copii, situată în Nădrag, str. Grădiniţei nr.3.  
    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere solicitarea depusă de Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara , prin 
care solicită alocarea de fonduri necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru 
reparaţii exterioare la Cantina socială pentru vârstnici şi copii, situată în Nădrag, str. Grădiniţei 
nr.3, unde se asigură o masă caldă zilnică pentru un număr de 43 de copii şi 49 de bătrâni 
proveniţi din familii cu venituri reduse, sau fără venituri.  
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile HG nr. 1218/2008 privind recunoasterea Codului de Drept 
Canonic al Bisericii Romano-Catolice si a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale. 
            Având în vedere că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli 
al consiliului local pe anul 2016; 
             În temeiul art. 36 al. (6) lit. a) pct.2 şi al. (6) lit. c) din Legea nr. 215 / 2001 republicată  
privind administraţia publică locală.  
             În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind administraţia 
publică locală ; 
                                                        
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
              Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 10.000 ( zece mii ) lei Federaţiei Caritas a 
Diecezei Timişoara , necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru reparaţii 
exterioare la Cantina socială pentru vârstnici şi copii, situată în Nădrag, str. Grădiniţei nr.3.  
              Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
              Art.3  Prezenta hotărâre se comunică : 

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