
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                              
Consiliul Local                                 

HOTĂRÂREA nr. 46 
din 16 iulie 2021    

                                                                                                                                                                                                                         
             Privind  aprobarea contractului de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare a  Comunei Nădrag, în baza cărora vor fi încheiate contractele individuale de 
furnizare/prestare  a serviciului cu utilizatorii. 
    
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Avînd în vedere intenţia Consiliului local Nadrag de a operaţionaliza serviciul public 
de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a comunei Nădrag; 
              Având în vedere Nota de control nr. 902945 /25.02.2021 încheiată la sediul ANRSC 
Agenţia Teritorială Vest. 
              Având în vedere referatul nr.1363/13.07.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 1364/ 13.07.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1365/13.07.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
              Având în vedere Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
              În temeiul art. 129 al (7) lit.n) şi art.139 alin . (1) 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 contractul de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare a  Comunei Nădrag, în baza cărora vor fi încheiate contractele individuale de 
furnizare/prestare  a serviciului cu utilizatorii prezentat în  Anexa la prezenta hotărâre. 
             Art.  2  Începând cu data prezentei se abrogă art.3 şi Anexa nr. 3 din Hotărârea 
Consiliului Local Nădrag nr. 113/06.12.20217. 
             Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
             Art.  4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- ACOR Timiş. 
- Contabilitate 
- Afişare.  

                                                                                           
 
                                                                                                       Preşedinte şedinţă   
                                                                                                           Balaş Cristian 
                                                                                        
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


