România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 18
din 29 martie 2011
Privind achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
realizarea unor măsurători şi documentaţii topografice.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea administrării cât mai eficiente a patrimoniului
comunei Nădrag, ceea ce presupune identificarea cu exactitate a fondului funciar;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere că valoarea serviciului ce urmează a fi achiziţionat 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), al. (4) lit. d), şi al.(6) lit. a) pct.19 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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de servicii
pentru realizarea următoarelor măsurători şi documentaţii topografice:
a) identificare, măsurare şi trasarea în teren a parcelei de teren intravilan înscrisă în
CF 1 Nădrag nr. top 1/91, situată pe strada Tineretului din Nădrag..
b) întocmirea documentaţiei de primă înscriere în cartea funciară a terenului
intravilan situat pe strada Ghioceilor din Nădrag, în vecinătatea parcelei cu nr.
top 1/1/1/a/1/a/1/1/a.
c) întocmirea documentaţiei de primă înscriere în cartea funciară şi a documentaţiei
de dezmembrare în 4 parcele a terenului situat în intravilanul extins al localităţii
Nădrag, parcelă înscrisă în planul amenajament silvic al comunei Nădrag sub
numărul UA 10C.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
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