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HOTĂRÂREA nr. 53 
Din 25 iulie 2018 

 
            Privind concesionarea prin licitaţie a Taberei Nădrag, componentă a domeniului 
public al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Nădrag. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că Primăria comunei Nădrag nu dispune de mijloacele 
financiare necesare efectuării lucrărilor de reabilitare şi reparaţii ale clădirilor 
componente ale Taberei Nădrag, în vederea repunerii taberei în circuitul turistic pentru 
tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare     
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             În temeiul prevederilor art. 36  al. (5) lit. b)  din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
             În temeiul art. 45 al.(3) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
    
            Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică a Taberei Nădrag, 
componentă a domeniului public al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Nădrag, înscrisă în CF 576 Nădrag nr. top 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1. 
            Art.2   Concesionarea se va face pentru o perioadă de 49 ani. 
            Art.3 Concesionarul are obligaţia respectării destinaţiei obiectivului, adică 
desfăşurarea de activităţi de turism pentru tineret şi organizarea de tabere şcolare. 
            Art.4   Concesionarul are obligaţie de a reabilita, repara, întreţine şi moderniza 
imobilele care fac  obiectul contractului de concesiune şi de a respecta standardele de 
calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice.    
            Art. 5  Se aprobă caietul de sarcini aferent licitaţiei de la art. 1. 
            Art. 6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 7   Prezenta hotărâre se comunică : 

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