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                                              HOTĂRÂREA nr. 25 
                                                 din 18. aprilie 2006  
                                                  
 

          Privind modificarea indicatorului „lungime conductă de distibuţie” a 
obiectivului de investiţii “ Extindere şi modernizare staţie tratare apă potabilă şi reţele 
de distribuţie , localitatea Nădrag, comuna Nădrag , judeţul Timiş “ finanţat prin 
programul SAPARD. 
 

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Ţinând cont de faptul că în proiectul tehnic al investiţiei finanţată prin programul 
SAPARD a fost omisă  extinderea reţelei de apă potabilă pe unele străzi din comună şi 
totodată s-a renunţat la introducerea a 360 m reţea între str.Turnătoriei şi  str. Şcolii prin 
adoptarea unei alte soluţii tehnice  ;  
             Văzând referatul nr.797 / 14.04.2006 
             Ţinând cont de prevederile art.38 al. 2 lit “m” 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 cu 490 m în plus a indicatorului „lungime 
conductă de distibuţie” a obiectivului de investiţii “ Extindere şi modernizare staţie 
tratare apă potabilă şi reţele de distribuţie , localitatea Nădrag, comuna Nădrag , 
judeţul Timiş “ finanţat prin programul SAPARD astfel : 
               a)  extinderea cu  850 m astfel : str. Oţelarilor cu 220 m , str. Haiduca cu 
210 m , str. Tineretului cu 80 m , str.  Splai Cornet cu  160 m, Splai Ştrand 100 m , 
Liniştei 50 m şi Şcolii 30 m. 
               b)  renunţarea la 360 m reţea între str. Turnătoriei şi str. Şcolii . 

            Art. 2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de  voturi. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Agenţia SAPARD 
- Responsabil tehnic proiect 
- Afişare. 

 
                                                                                                         Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar 


