
România
Judeţul Timiş                                                       
Comuna Nădrag   
Primar

D I S P O Z I T I A   nr.  21 
Din 14.02.2020   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
           Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de
18.02.2020 ora 1400 . 

           Primarul comunei Nădrag, Judeţul  Timiş;  
           Avînd în vedere prevederile art. 133 alin. (2)  şi art. 134 alin. (1) lit.a  din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
           În temeiul art. 196 alin. (1) lit b.  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ;    

D I S P U N  :
          Art. 1. Se convocă de şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag , pentru
data de 18.02.2020 ora 14 00 , cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli  al Consiliului
local al comunei Nadrag pentru anul 2020. 

2. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea   intocmirii  Studiului  de  fezabilitate  si
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii Construirea unei capele mortuare in
comuna Nadrag,localitatea Nadrag.

3. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea   intocmirii  Studiului  de  fezabilitate  si
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii Construirea unei capele mortuare in
comuna Nadrag,localitatea Crivina.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate si Proiectului
ethnic  pentru  obiectivul  de investitii  Construirea  acoperis  din structura  metalica  si
prelate pentru terenul de minifotbal cugazon sintetic din localitatea Nadrag.

5. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea   incheierii  contractului  de  servicii  pentru
“Consultanta tehnica,intocmire documentatii pentru : Avizare pret si obtinere licenta
cls.3 a Serviciului public de apa canalizare al comunei Nadrag,infiintarea Serviciului
Public  de  iluminat  public  al  comunei  Nadrag  si  infiintarea  Serviciului  public  de
salubrizare,activitatea  de   maturat,stropit  stradal  si  activitatea  de  deszapezire  al
comunei Nadrag “

6. Proiect de hotărâre privind  anularea Hotararii Consiliului local al comunei    Nadrag
nr.25/  16.04.2019  privind  aprobarea  predarii  in  administrarea  Serviciului  de
alimentare cu apa si de canalizare a comunei Nadrag a infrastructurii tehnico-edilitare
aferente acestui serviciu public.

7. Diverse.  
    Art.2.  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor
locali, la solicitarea acestora, de către secretarul comunei Nădrag. 
    Art  .  3   Proiectele de hotărâre au fost fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local conform domeniului de activitate al acestora.
     Art  .  4   Eventualele amendamente formulate pe marginea proiectelor de hotărâre supuse
dezbaterii pot fi depuse la secretarul comunei Nădrag pînă la ora de convocare a şedinţei
consiliului local, spre a fi supuse dezbaterii.
   Art.5. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la afişierul primăriei
şi în comună.

         Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 
                             -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  
                             -  Consilieri 
                             -  Afişare

PRIMAR
                                                                                                MUNTEAN LIVIU
Avizat secretar general,  
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