
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                                                                                   

 HOTĂRÂREA nr. 12 
din 17 august 2012                                      

                                        
              Privind achiziţionarea directă fără licitaţie de contracte de servicii pentru 
consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului 
„Modernizare strada Metalurgiştilor şi acces strada Cornet, în localitatea Nădrag, comuna 
Nădrag, judeţul Timiş" finanţat în cadrul programului PNDR prin măsura 413.22 – Axa 4 
LEADER, prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului. 
        
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere faptul că a fost lansat apelul de selecţie pentru măsura 322 în 
cadrul măsurii 41 – Axa 4 LEADER, de către Asociaţia Microregională Ţara Făgetului, 
asociaţie al cărei membru este şi comuna Nădrag; 
            Ţinând cont că, comuna Nădrag intenţionează să depună în cadrul acestei măsuri  
cerere de finanţare pentru proiectul „Modernizare strada Metalurgiştilor şi acces strada 
Cornet, în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş" ;   
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Având în vedere că  valoarea  serviciilor şi studiilor de specialitate ce urmează a fi 
achiziţionate  se încadrează în suma prevăzută la art.19 din OUG nr. 34/2006 privind 
achiziţiile publice, sumă pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie; 
            În temeiul art.36 al. (2) lit. b) şi 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 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 contractelor de servicii de 
consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului 
„Modernizare strada Metalurgiştilor şi acces strada Cornet, în localitatea Nădrag, comuna 
Nădrag, judeţul Timiş" după cum urmează:  
        1) Contract de servicii de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei, depunerea 
cererii de finanţare şi derularea proiectului menţionat anterior. 
        2) Contract pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, caietelor 
de sarcini şi detaliilor de execuţie, studiilor topografice, studiului geotehnic, verificarea 
tehnică a proiectului şi întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor necesare. 
           Art.2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.                                              
           Art.3   Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                               Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


