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  HOTĂRÂREA nr. 67 
din 28 noiembrie 2008 

                                                                                                  
              Privind  stabilirea punctelor de îmbarcare / debarcare a persoanelor transportate, 
pentru cursele regulate şi pentru cursele regulate speciale. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr. 14438/16.10.2008 a Consiliului Judeţean Timiş. 
             Având în vedere referatul nr. 3762/27.11.2008 al compartimentului de 
specialitate; 
             În temeiul art. 36 al. 6 lit.„a” pct.14 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  Se aprobă  punctele de îmbarcare / debarcare a persoanelor transportate şi 
dotările, pentru cursele regulate, care se execută pe bază de bilete şi abonamente, după 
cum urmează: 

a) Crivina nr.8 pe sensul Nădrag-Lugoj şi nr.76 pe sensul Lugoj-Nădrag. Staţii 
de îmbarcare acoperite şi semiînchise pe ambele sensuri. 

b) Nădrag, str. Oţelarilor blocul 4 pe ambele sensuri de mers. Staţie de 
îmbarcare acoperită şi semiînchisă doar pe sensul de mers Nădrag-Lugoj , 
care deserveşte şi sensul de mers Lugoj-Nădrag.  

c) Nădrag fosta sucursală BCR , pe ambele sensuri de mers . În curs de 
amenajare staţii de îmbarcare acoperite şi semiînchise pe ambele sensuri de 
mers. 

d) Nădrag, Piaţa Centrală nr.2 pe ambele sensuri. Staţii de îmbarcare acoperite 
şi semiînchise pe ambele sensuri de mers. 

e) Nădrag, str. Turnătoriei bl.5 pe ambele sensuri. Staţie de îmbarcare acoperită 
şi semiînchisă doar pe sensul de mers Nădrag-Lugoj , care deserveşte şi 
sensul de mers Lugoj-Nădrag.  

             Art. 2  Se aprobă aceleaşi puncte ca la art.1 pentru  îmbarcarea / debarcarea  
persoanelor transportate, pentru cursele regulate speciale, care se execută pe bază de 
legitimaţii de serviciu eliberate de angajator, având în vedere că nu există suprapuneri de 
program între cursele regulate şi cursele regulate speciale. 
             Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
             Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primar 
- Afişare.  

                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic                                                                                                                                                        


