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HOTARAREA nr. 47 

  Din 16 iulie 2021 

 

              Privind aprobarea  dării în administrare a infrastructurii sistemului de alimentare cu 
apă si de canalizare al Comunei Nădrag către Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
al Comunei Nădrag, CIF  37500013) serviciu public de interes local cu personalitate juridica 
in subordinea Consiliului Local al comunei Nădrag. 
  
              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş; 
              Având în vedere intenţia Consiliului local Nadrag de a operaţionaliza Serviciul public 
de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a comunei, în acest scop fiind necesară predarea 
în administrarea acestui serviciu public a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, respectiv a 
reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare. 
             Având în vedere referatul nr.1366/13.07.2021 al primarului comunei Nădrag – iniţiator 
al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 1367/ 13.07.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1368/13.07.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
              Având în vedere prevederile Legii nr. 224/2015 privind modificarea si completarea 
Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006; Prevederile  Legii nr. 
51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi ublice, republicată; Prevederile Legii 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicată. 
               În temeiul art. 129 al (7) lit.n) şi art.139 alin . (2) din OUG nr.57/2019 – Codul 
administrativ. 
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE : 

              Art. 1 Se aprobă darea în administrare a infrastructurii sistemului de alimentare cu 
apă si de canalizare al Comunei Nădrag către Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
al Comunei Nădrag, serviciu public de interes local cu personalitate juridica in subordinea 
Consiliului Local al comunei Nădrag, având CIF  37500013, infrastructură având următoarea 
componenţă: 

a) Staţie modernizată de tratare a apei, aducţiune şi reţea nouă de distribuţie  a apei 
potabile, localitatea Nădrag, înregistrată la poziţia 124 în Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Nădrag. 

b) Reţea nouă  apă uzată ( canalizare, 7 staţii pompare şi staţie epurare ) localitatea 
Nădrag, comuna Nădrag, judeţ Timiş, înregistrată la poziţia 135 în Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag.  

             Art.  2    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
             Art.  3    Prezenta hotărâre se comunică: 
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                 - A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Vest. 
                 - Primarului comunei Nădrag. 
                 - Serviciul Public de Alimentare cu Apa şi de Canalizare al Comunei Nădrag 
                 -  Afisare 
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