
 
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local                                                                                                                                                                              

  HOTĂRÂREA nr. 50 
din 31 iulie 2013                                              

 
              Privind numirea reprezentantului legal al Comunei Nădrag în cadrul societăţii  
S.C. „ ECOSAL – GNSC” S.R.L.           
     
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că S.C. ECOSAL-GNSC S.R.L. este o societate 
comercială de interes local, înfiinţată de consiliile locale ale celor 4 comune asociate în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-GNSC”, care gestionează 
serviciul de salubritate din comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
              Ţinând seama de prevederile Legii nr.161/2003 – privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(6) lit. a) pct.14 şi  art. 37 din Legea nr. 215 / 
2001 republicată privind administraţia publică locală 
              În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :    
              Art.1  Se specifică faptul că dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, nu 
este reprezentantul legal al Comunei Nădrag în cadrul societăţii S.C. „ ECOSAL – 
GNSC” S.R.L.           
              Art.2   Se numeşte reprezentant legal al Comunei Nădrag în cadrul societăţii S.C  
„ ECOSAL – GNSC” S.R.L. domnul Wagner Marian, cetăţean român, născut la data de 
20.03.1961 în comuna Nădrag, judeţul Timiş, domiciliat în comuna Nădrag, Aleea 
Teiului, bloc 22, sc. C, et.2, ap. 6, judeţul Timiş, posesor al Cărţii de identitate seria TM 
numărul 888035, eliberată de SPCLEP Lugoj, la data de 18.03.2011, având CNP 
1610320352637.    
            Art.3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 

                          -     SC ECOSAL – GNSC S.R.L.  
-  Persoanei în cauză 
-  Afişare. 

                                                                                                           
                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                        Jurconi Falvia Ioana 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


