
România                                                                                         
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş                                                                                 
Consiliul Local

 HOTĂRÂREA nr. 23
din  19 aprilie 2022

            Privind aprobarea rezilierii Contractului de finanţare nr. C1920074A211353701381
din 10.04.2019 aferent   Proiectului   „Reabilitare şi modernizare parc în localitatea Nădrag”
finanţat prin FEADR în cadrul programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de
bază şi reînnoirea teritoriului, prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului.

Consiliul Local al comunei Nădrag;
Având în vedere  creşterea  fără precedent a preţului bunurilor si materialelor de

constructii datorat conditiilor de piata şi a situaţiei de criză internaţională actuale, scumpiri ce
au determinat creşterea valorii neeligibile a proiectului la un nivel ce nu poate fi suportat de
la bugetul local;
            Având în vedere referatul nr. 810 din 15.04.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr. 811 din 15.04.2022 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr. 812 din15.04.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) li. d) 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

HOTĂRĂŞTE:

             Art.l  Se    aprobarea  rezilierea  Contractului  de  finanţare  nr.
C1920074A211353701381  din  10.04.2019,  încheiat  între  AFIR  România  în  calitate  de
autoritate contractantă şi Comuna Nădrag, aferent   Proiectului   „Reabilitare şi modernizare
parc în localitatea Nădrag” finanţat  prin FEADR în cadrul programului  LEADER 2014 -
2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,  prin intermediul Asociaţiei
Microregionale Ţara Făgetului.

Art.2 Se  aproba  restituirea  sumelor  încasate  de  la  AFIR in  baza  contractului  de
finantare C1920074A211353701381 din 10.04.2019

Art.3  Începând cu data prezentei  se abrogă orice Hotărâre a Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag, ce conţine prevederi contrare prezentei hotărâri.
             Art.4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, fiind prezenti 9 dintre cei
11 membri ai consiliului local.
             Art.5  Prezenta hotărâre se comunică:

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

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                        Schoner Emil  

Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


