
România
Judeţul Timiş                                                       
Comuna Nădrag   
Primar

D I S P O Z I T I A   nr.  22
Din 24.02.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
           Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de
28.02.2020 ora 14 00 . 

           Primarul comunei Nădrag, Judeţul  Timiş;  
           Avînd în vedere prevederile art. 133 alin. (1)  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 28.02.2020 ora 14 00 , cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului
Parcul de aventură Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  terenului pe care este amplasat
obiectivul Parcul de aventură Nădrag destinat activităţilor fizice şi recreative.

3. Proiect  de  hotărâre  acordarea  de  fonduri  Bisericii  Crestine  Baptiste  din  Nădrag,
necesare achiziionării de mobilier pentru sala bisericii.

4. Proiect de hotărâre privind executarea de lucrări de reparaţii a unui trotuar de pe raza
comunei Nădrag, de către personalul din cadrul Primăriei Comunei Nădrag

5. Proiect de hotărâre privind achziţionarea de materiale şi dispozitive pentru repararea
unor trotuare de pe raza comunei Nădrag.

6. Proiect  de hotărâre  privind amenajarea  unui  ansamblu ornamental  pentru marcarea
intrării în comuna Nădrag.

7. Proiect de hotârâre privind modul de valorificare pentru anul 2020 a masei lemnoase
din pădurile aflate în patrimoniul Comunei Nădrag

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea staţiilor publice de pe raza UAT Comuna Nădrag
pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor deserviţi de serviciile de transport judeţean
prin curse regulate. 

9. 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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