
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                         

HOTĂRÂREA nr. 21
din 19 aprilie 2022

                                                                                                                                                      
          Privind aprobarea participării în calitate de partener la încheierea unui Acord de
parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag, UAT  Comuna Sacu, UAT
Comuna Copăcele  în vederea implementării în comun a proiectului : “Dezvoltarea reţelelor
inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea  creşterii  nivelului  de  flexibilitate,
siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie şi
consum final” finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”.
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
            Având în vedere referatul nr. 822  din 15.04.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr. 823 din 15.04.2022 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr. 824 din 15.04.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;

 Având în vedere:
           Prevederile art.4, alin.(1), lit.e) O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului
Naţional Investiţii "Anghel Saligny";
           Prevederile art. 1,alin.(3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor O.U.G.nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel
Saligny",  pentru categoria  de investiţii  prevăzută la art.  4 alin.  (1) lit.  e)  din O.U.G.nr.
95/2021;
          Prevederile  art.44  din  Legea  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul prevederilor art.89 alin.(8), art.129 alin.(2), lit.e), alin.9 lit.e), art. 139 alin.
(3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

HOTĂRĂ TE :Ș
              Art.1. Se aproba  participarea în calitate de partener la încheierea  unui Acord de
parteneriat între UAT  Comuna  Criciova, UAT  Comuna Nădrag, UAT  Comuna Sacu, UAT
Comuna Copăcele  în vederea implementării în comun a proiectului : “Dezvoltarea reţelelor
inteligente  de  distribuţie  a  gazelor  naturale  în  vederea  creşterii  nivelului  de  flexibilitate,
siguranţă, eficienţă în operare, precum si de integrare a Activităţilor  de transport, distribuţie şi
consum final” finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny”.

Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Nădrag să semneze Acordul de parteneriat
ce se va încheia între cele patru păr i , acord ce va fi supus aprobării Consiliului Local.;ț
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei
Nădrag, Muntean Liviu si aparatul de specialitate al primarului comunei Nădrag. 
            Art.4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  voturi 9 pentru, fiind prezenti 9 dintre cei
11 membri ai consiliului local.
            Art.5  Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                              Preşedinte şedinţă
                                                                                                                 Schoner Emil
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


