
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local    
 

                                                                                                                                                                                         

 HOTĂRÂREA nr. 118 
din 06 decembrie 2017 

 

            Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru construirea imobilului 
„Bloc locuinţe P+4E+M” situat în com Nădrag str. Şcolii nr.20, pe  parcela de teren intravilan 
înscrisă în CF 400065 Nădrag, nr. cadastral 400065, cu suprafaţa de 1.056 mp.  

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere numărul mare de cereri de locuinţă depuse la primăria Nădrag, precum 
şi intenţia Consiliului local al comunei Nădrag de a construi un bloc de locuinţe în comuna 
Nădrag, în com Nădrag str. Şcolii nr.20, pe  parcela de teren intravilan înscrisă în CF 400065 
Nădrag, nr. cadastral 400065, cu suprafaţa de 1.056 mp, proprietatea Statului Român, aflat în 
administrarea Consiliului Local Nădrag. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             Având în vedere că  valoarea serviciului ce urmează a fi executate se încadrează în  
suma prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sumă pentru 
care se permite achiziţia directă fără licitaţie; 
             Ţinând cont de faptul că sumele aferente lucrării au fost prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pe anul 2017.   
              În temeiul art. 36 al. (4) lit. d) Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală. 
              În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E     

            Art. 1  Se aprobă achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea imobilului „Bloc locuinţe P+4E+M” 
situat în com Nădrag str. Şcolii nr.20, pe  parcela de teren intravilan înscrisă în CF 400065 
Nădrag, nr. cadastral 400065, cu suprafaţa de 1.056 mp.  
            Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
            Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag. 
- Contabilitate 
- Afişare.                                                                                        

                                                                                                               Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Biriescu Lazăr    
 

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 

Consilier juridic: Wagner Marian 


