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 HOTĂRÂREA nr. 61 
din 26 septembrie 2018 

                                                                                                                             
              Privind  însuşirea Acordului de cooperare încheiat între UAT Comuna Nădrag şi 
ACOR Timiş, privind exercitarea unor activităţi necesare UAT Comuna Nădrag în scopul 
realizării unor atribuţii stabilite prin lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
 
              Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor stabilite prin lege în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Nădrag, precum şi necesarul de personal 
pentru îndeplinirea acestor activităţi, al cărui număr  care depăşeşte personalul din cadrul 
aparatului propriu al Primarului Comunei Nădrag ;  
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În conformitate cu prevederile  art.36 al. (7) lit.  a ), alin 61 al. (1) şi (2), art.62 alin.(1) 
din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 45 al.(1) şi alin (2) lit.f din Legea nr. 215 / 2001 modificată privind 
administraţia publică locală ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :               
             Art.1  Se însuşeşte  modelul cadru al Acordului de cooperare încheiat între UAT 
Comuna Nădrag şi ACOR Timiş, privind execrcitarea activităţii de audit public intern cât şi a 
altor activităţi necesare UAT Comuna Nădrag în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin 
lege în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit anexei la prezenta hotărâre.   
             Art.2   Se aprobă ca obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut 
la alin. (1), pe întreaga durată de valabiltate a acestuia, să fie suportate din bugetul local al 
comunei Nădrag. 
             Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei Nădrag, cu semnarea şi extinderea 
prezentului acord pentru toate doemniile de activitate necesare comunei.  
             Art.4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11  voturi pentru. 
             Art.5  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                             Preşedinte de şedinţă 
                                                                                  Ungur Vasile                               

                                                                                                                                                          
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
     
 
 


