
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                                                                                   

 HOTĂRÂREA nr. 27 
din 29 iunie 2010                                      

                                        
              Privind achiziţionarea directă fără licitaţie de contracte de servicii pentru consultanţă 
şi elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului „Înfiinţare centru local de 
informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Nădrag, 
judetul Timis”, 
        
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

Având în vedere intenţia de a se realiza un sistem de informare şi promovare turistică 
a comunei Nădrag prin accesarea de finanţări prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală ( FEADR) în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală  2007-
2013 (PNDR), Axa III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, 
Măsura 3.13 – Încurajarea activităţilor turistice ;   
            Având în vedere referatul nr. 1375/ 28.06.2010 al compartimentului de specialitate ; 
            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 următoarelor contracte de servicii 
de consultanţă şi elaborare studii de specialitate, pentru pentru instrumentarea proiectului 
„Înfiinţare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul 
rural in comuna Nădrag, judetul Timis”.  

1) Servicii de consultanţă în vederea accesării de fonduri prin Programul National de 
Dezvoltare Rurală, pentru proiectul „Înfiinţare centru local de informare turistica si 
marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Nădrag, judetul Timis” . 

2) Studiu de Fezabilitate pentru Centru local de informare turistica si marketingul 
serviciilor legate de turismul rural in comuna Nădrag, judetul Timis”, 

           Art.2   Contravaloarea celor două contracte de servicii prevăzute la art.1se va achita de 
către Consilul Local al comunei Nădrag, doar după obţinerea finanţării pentru proiectul 
„Înfiinţare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul 
rural in comuna Nădrag, judetul Timis” prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală ( FEADR) în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală .  
           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 

                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                Dobra Lucia 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


