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Judeţul Timiş 
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Consiliul Local 
                                                                                                     
                                                                    

 HOTĂRÂREA nr. 64 
din 28 noiembrie 2008 

 
              Privind numirea reprezentantului legal de proiect pentru proiectul integrat „ Reabilitare 
şi extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea Nădrag, judeţul 
Timiş, îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş,  localitatea Nădrag, 
judeţul Timiş  şi achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate conservării şi 
promovării patrimoniului cultural imaterial  din comuna Nădrag, judeţul Timiş” 
 
             Consiliul Local al  Comunei Nădrag judeţul Timiş 
             Având în vedere instrumentarea proiectului integrat  „ Reabilitare şi extindere reţea de 
apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare ), localitatea Nădrag, judeţul Timiş, îmbunătăţire 
reţea de drumuri - drum sătesc DS strada Padeş,  localitatea Nădrag, judeţul Timiş  şi 
achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului 
cultural imaterial  din comuna Nădrag, judeţul Timiş”, proiect pentru care se depune cerere de 
finanţare din fonduri FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurală măsura 322;      
            Având în vedere referatul nr. 3759/27.11.2008 al compartimentului de specialitate; 
            În temeiul  art.36 al. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală;   
            În temeiul art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001republicată privind administraţia publică 
locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

            Art. 1  Se numeşte dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, în funcţia de reprezentant 
legal de proiect pentru  proiectul integrat  „ Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( 
canalizare şi staţie de epurare ), îmbunătăţire reţea de drumuri- drum sătesc DS starda 
Padeş,  localitatea Nădrag judeţul Timiş  şi achiziţionarea de materiale şi echipamente 
destinate conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial  din comuna Nădrag, 
judeţul Timiş” 
            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 
                       - Instituţiei Prefectului judeţul Timiş. 
                       - Primarului comunei Nădrag. 
                       - Membrilor protocolului. 
                       - Populaţiei, prin afişare. 
 
 
                                                                                                                Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. juridic                                                                                                                                 


