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Consiliul Local 
 
 

 HOTĂRÂREA nr.10 
 din 06 martie 2009 

 
              Privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru instrumentarea proiectului : 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice ale Primăriei Nădrag” 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
              Având în vedere necesitatea implementării de sisteme privind tehnologia informaţiilor şi 
comunicaţiilor în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea 
conexiunii la broadband în Primăria comunei Nădrag judeţul Timiş 
              Având în vedere posibilitatea accesării de Fonduri structurale destinate proiectelor de 
acest gen, derulate prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţionale, programul  
POSCCE – A3-03.2.2, care implică o cofinanţare redusă din partea autorităţilor publice locale; 
              În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale ; 
              În temeiul art. 36, al. 4 lit. „d” si al. 7 lit. „a” din Legea 215/2001 republicată privind 
administratia publica locala; 
               În conformitate cu art. 45 al.1 din Legea 215/2001 republicată  privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂSTE: 
 
              Art.1   Se aprobă instrumentarea proiectului : „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice ale Primăriei Nădrag”,  având valoarea totală de 485.846 lei care include TVA, 
adică 408.274 lei fără TVA, din care valoarea nerambursabilă este de 400.108 lei, valoare ce nu 
include TVA.   
              Art.2  Se aprobă cota de cofinanţare  de 2 % din valoarea proiectului, cu care va 
participa Consiliul Local al comunei Nădrag la realizarea proiectului menţionat la art.1. Valoarea 
cofinanţării este de 8.166 lei, valoare ce nu include TVA 
             Art.3  Se numeşte dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, în funcţia de 
reprezentant legal de proiect pentru proiectul menţionat la art.1. 
             Art.4   Prezenta hotărâre anulează Hotărârea nr.1 / 15.01.2009 a Consiliului Local al 
comunei Nădrag 
             Art.5     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
             Art.6     Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş 
- Primar 
- Contabilitate 
- Afişare 

 
 

                                                                                       Preşedinte şedinţă 
                                                                                           Biriescu Ioan 

 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic : Wagner Marian 


