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HOTĂRÂREA  nr. 17
din 28 februarie 2020

                              

             Privind  aprobarea concesionării prin licitaţie  a obiectivului Parcul de Aventură
Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative .

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere necesitatea bunei administrări a terenurilor din domeniul public al
Comunei Nădrag;
             Ţinând cont de solicitările depuse de diferite persoane juridice;
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
               Având în vedere prevederile Capitolului III Modalitățile de exercitare a dreptului de
proprietate  publică  al  statului  sau  al  unităților  administrativ-teritoriale,  Secţiunea   a  3-a
Concesionarea bunurilor proprietate publică, din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ;
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (3) lit.g) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
   
           Art. 1  Se aprobă concesionarea prin licitaţie  a obiectivului „ Parcul de aventură
Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative” situat în localitatea Nădrag str. Liniştei, ce
face parte din Domeniul public al Comunei Nădrag.
           Art.  2  Se  aprobă  Studiul  de  oportunitate  privind  concesionarea  obiectivul
susmenţionat,  conform Anexa 1 la prezenta hotărâre .     
           Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini aferent licitaţiei ,  conform Anexa 2 la prezenta
hotarâre.
           Art. 4 Se aprobă Documentaţia de atribuire aferentă ,  conform Anexa 3 la prezenta
hotărâre.
           Art. 5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
           Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                   Preşedinte şedinţă
                                                                                                   Lăzărescu Răzvan  
                                                                                                      
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian
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