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HOTĂRÂREA nr. 77 
din 15 noiembrie 2013 

 
             Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului integrat „Înfiinţarea centrului 
local de informare turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, 
judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.13. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că în Comuna Nădrag este în curs de implementare 
proiectul integrat „Înfiinţarea centrului local de informare turistica şi marketingul serviciilor legate 
de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş”  finanţat prin programul PNDR măsura 
313, cu o valoare totală de 950.310 lei din care 628.294 lei valoare eligibilă şi 322.016 lei 
valoare neeligibilă, rezultată în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. d) 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 aprobă valoarea de investiţie a proiectului integrat „Înfiinţarea centrului 
local de informare turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, 
judeţul Timiş”  finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.13., valoare 
rezultată în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică, după cum urmează:  

a) valoare totala de 950.310 lei din care:  
b) valoare eligibila  628.294  lei. 
c) valoare neeligibilă 322.016  lei. 
 Art. 2  Primarul comunei Nădrag judeţul Timiş va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
            Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Consilier juridic 
- Afişare.                                                                                                     

          
                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                Călin Florea 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


