
România                                                                                          
Comuna Nădrag 
Judeţul Timiş                                                                                  
Consiliul Local 

 HOTĂRÂREA nr. 69 
din 29 octombire 2015 

 
             Privind acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea  depunerii unei cereri 
de finanţare pentru implementarea proiectului  „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului 
cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul 
programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele 
rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 
  

Consiliul local al Comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
            Având în vedere necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului „Modernizarea, 
renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş” 
finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de 
bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural  si aprobării studiilor de fezabilitate pentru această investiţie; 
 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 7.6 – investiţii 
asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
 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.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 „Modernizarea, renovarea şi dotarea 
căminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin 
FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural. 
            Art.2.  Se aprobă  elaborarea Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic aferente 
investiţiei „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Crivina, 
comuna Nădrag, judeţul Timiş ”   
           Art.3.  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. 
           Art.4.  Se confirmă necesitatea şi oportunitatea investiţiei realizate prin proiectul  
aprobat prin art.1, pentru locuitorii comunei Nadrag; 
           Art.5.   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
           Art.6.   Prezenta hotărâre se comunică: 

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

                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                             Breabăn Georgel 
 
Contrasemnează secretar : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic : Wagner Marian 


