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HOTĂRÂREA nr. 6 
din  27 februarie 2013 

 
               Privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul 
procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru implementarea proiectului ,,Înfiinţare 
centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în 
comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 313.  
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că în cadrul procesului de implementare a proiectului 
,,Înfiinţare centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul 
rural în comuna Nădrag, judeţul Timiş”  finanţat prin programul PNDR măsura 313, este 
necesar a se desfăşura proceduri de achiziţii publice, conform prevederilor legale;    
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În temeiul prevederilor art. 36 al. (9) din  Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
              În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :   
            Art. 1  Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul 
procedurilor de achiziţii publice desfăşurate pentru implementarea proiectului ,,Înfiinţare 
centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în 
comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 313, după cum 
urmează: 

- cons. juridic Wagner Marian – preşedinte comisie 
- ing. Deliomini Realdo – membru 
- ec. Balaş Dorina – membru 

            Art. 2 Se aprobă desemnarea ca experţi cooptaţi în comisia de evaluare a 
următorilor: 

- jurist. Gherga Adrian 
            Art.  3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Persoanelor în cauză 
- Afişare.                                                                                                     

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


