
România                                                                                                                                     
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                         
Consiliul Local                                                                                                                                                                  
                                              HOTĂRÂREA nr. 17 
                                              din 28. februarie 2006  
 

              Privind  aprobarea modificării componenţei comisiei de evaluare a ofertelor 
de licitaţie prezentate pentru contractul de achiziţie publică de servicii „Elaborare 
proiect tehnic , caiete de sarcini , detalii de execuţie şi acordare de asistenţă tehnică pe 
perioada implementării proiectului pentru lucrarea : Extindere şi modernizare staţie 
de tratare apă potabilă şi  reţele de distribuţie localitatea Nădrag , comuna Nădrag 
judeţul Timiş” investiţie finanţată prin programul SAPARD . 

 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

       Având în vedere faptul că s-a constatat incompatibilitatea d-lui Ţucu Dumitru de 
a face parte din comisia de evaluare a ofertelor de licitaţie prezentate pentru 
contractul de achiziţie publică de servicii „Elaborare proiect tehnic , caiete de sarcini , 
detalii de execuţie şi acordare de asistenţă tehnică pe perioada implementării 
proiectului pentru lucrarea : Extindere şi modernizare staţie de tratare apă potabilă şi  
reţele de distribuţie localitatea Nădrag , comuna Nădrag judeţul Timiş” investiţie 
finanţată prin programul SAPARD , incompatibilitate în care se află din cauza 
conflictului de interese ; 
       Datorită faptului că între timp a fost ales un alt primar al comunei Nădrag ; 
      Având în vedere contractul de finanţare semnat între Agenţia SAPARD şi 
Consiliul Local Nădrag ; 

            Ţinând cont de prevederile art.38 al. 2 lit “c” din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală ; 
            În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

       Art. 1 Se aprobă modificarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor de 
licitaţie prezentate pentru contractul de achiziţie publică de servicii „Elaborare proiect 
tehnic , caiete de sarcini , detalii de execuţie şi acordare de asistenţă tehnică pe 
perioada implementării proiectului pentru lucrarea : Extindere şi modernizare staţie 
de tratare apă potabilă şi  reţele de distribuţie localitatea Nădrag , comuna Nădrag 
judeţul Timiş” investiţie finanţată prin programul SAPARD .  

            Art. 2  Componenţa comisiei este următoarea : 
                        1. Muntean Liviu                         preşedinte 
                        2. Fuior Mărioara                        secretar 
                        3. Petrişor Victor                         evaluator 
                        4. Rotărescu Vasile                      evaluator 
                        5. Niţu Viorel                               evaluator 
            Art. 3  Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădrag 
nr. 12/30.martie 2004 . 
            Art. 4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
            Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Responsabil legal proiect 
- Membrii comisiei 
- Afişare. 

                                                                                                         Preşedinte şedinţă 
    Contrasemnează secretar                                                                 Vereşan Titu                                                         


