
România                                                                                                                       
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                              
Consiliul Local                                                               
                                                                         
 
                                               HOTĂRÂREA nr. 26 
                                                 din 18. aprilie 2006   
                                                
              privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii “ Extindere şi modernizare staţie tratare apă potabilă şi reţele de distribuţie , 
localitatea Nădrag, comuna Nădrag , judeţul Timiş “ finanţat prin programul SAPARD . 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere faptul că lucrările la obiectivul de investiţii “ Extindere şi 
modernizare staţie tratare apă potabilă şi reţele de distribuţie , localitatea Nădrag, comuna 
Nădrag , judeţul Timiş “ finanţat prin programul SAPARD sunt în curs de finalizare şi ca 
atare este necesară verificarea modului în care au fost executate aceste lucrări . 
            Văzând referatul nr. 798 / 14.04.2006  
            Ţinând cont de prevederile art.38 al. 2 lit “m” din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală ; 
             În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
             Art. 1 Se constituie comisia  de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
de investiţii “ Extindere şi modernizare staţie tratare apă potabilă şi reţele de distribuţie , 
localitatea Nădrag, comuna Nădrag , judeţul Timiş “ finanţat prin programul SAPARD , 
comisie având următoarea componenţă :    
                     1. Muntean Liviu  - Primar comuna Nădrag ………………..preşedinte 
                     2. Minea Vasile -    Viceprimar comuna Nădrag……………membru 
                     3. Springer Ingrid – Contabil Primăria Nădrag……………...membru 
                     4. Pascu Sorin – Consilier C.J. Timiş………………………..membru 
                     5. Gruescu Anton – plt. adj. ISU Banat al jud.Timiş………...membru 
                     6. Ungur Vasile -consilier C.L. Nădrag……………………...membru 
                     7 .Deliomini Realdo – insp.princ. Primăria Nădrag………….secretar 
            Art. 2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
            Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Responsabil tehnic de proiect 
- Membrii comisie 
- Afişare. 

 
 
 
                                                                                                         Preşedinte şedinţă    
                                                                                                            Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar                                                                                                           


