
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                  

HOTĂRÂREA nr. 22
din 19 aprilie 2022

                                                                                                                                                      
          Privind aprobarea  Acordului de parteneriat încheiat între UAT  Comuna  Criciova,
UAT   Comuna  Nădrag,  UAT   Comuna  Sacu  şi  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 în comunele
Criciova judeţul Timiş, Nădrag judeţul Timiş, Sacu judeţul Caraş Severin şi Copăcele judeţul
Caraş  Severin  cu  localităţile  aparţinătoare”  finanţat  prin  Programul  National  de
Investiţii ,,Anghel Saligny”.

Consiliul local al comunei Nădrag, judetul Timiş; 
            Având în vedere referatul nr.825 din 15.04.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr. 826 din 15.04.2022 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr.827 din 15.04.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;

Ţinând cont de  Ghidul solicitantului ,  elaborat  de MDLPA – Programul National
„Anghel Saligny”;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind Finan ele Publice Locale, cuț
modificarile si completarile ulterioare;

inând  cont  de  prevederile  art.  89  alin.(8)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  CodulȚ
Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1)  i art. 139 alin (1) alin (3) lit „f” din OUG nr.ș
57/2019 privind Codul Administrativ;
            În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

HOTĂRĂ TE : Ș
              Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între UAT  Comuna  Criciova, UAT
Comuna Nădrag, UAT  Comuna Sacu şi 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  în  comunele   Criciova
judeţul Timiş, Nădrag judeţul Timiş, Sacu judeţul Caraş Severin şi Copăcele judeţul Caraş
Severin cu localităţile aparţinătoare” finanţat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel
Saligny”. conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  voturi 9 pentru, fiind prezenti 9 dintre cei
11 membri ai consiliului local.
            Art.3  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


