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 HOTĂRÂREA nr. 3 
din 30 ianuarie 2013 

 
              Privind aprobarea regulamentului pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publica având ca obiect: „contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii 

de credit  pentru realizarea proiectului : Modernizare străzi comunale, construire creşa 
cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării 
specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş, finanţat prin programul PNDR măsura 

322”  

 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea desemnării printr-o procedură de achiziţie publică a 
instituţiei financiare de credit în vederea contractării unei finanţări rambursabile sub 
forma unei linii de credit  pentru realizarea proiectului : Modernizare străzi comunale, 
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi 
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş, finanţat prin programul PNDR măsura 322     
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              Ţinând cont de prevederile art. 13 lit. d) din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile 
publice. 
              În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. b) din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
              În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :   
            Art. 1   Se aprobă Regulamentul pentru atribuirea contractului de achiziţie publica 
având ca obiect: „contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii de credit  

pentru realizarea proiectului : Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, 
achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local 
şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna 
Nădrag, judeţul Timiş, finanţat prin programul PNDR măsura 322”, anexat la prezenta.  
            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art.  3    Prezenta hotărâre se comunică : 

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

          
                                                                                                            
                                                                                                Preşedinte şedinţă 
                                                                                                 Breabăn Georgel 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
                                                                                                   
 


