România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 30
din 30 martie 2018

Privind achiziţionarea directa de indicatoare rutiere şi echipamente pentru
semnalizarea rutieră ce vor fi amplasate în comuna Nădrag;
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea circulaţiei pe
drumurile publice din comuna Nădrag în condiţii de deplină siguranţă .
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Ţinând cont că suma necesară a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018.
Având în vedere că valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate se încadrează
în suma prevăzută la art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2017 privind achiziţiile publice, sumă
pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie;
În temeiul prevederilor art. 36 al.(6) lit. a) pct.13 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 cumpărarea directă, fără licitaţie, de indicatoare rutiere şi echipamente
pentru semnalizarea rutieră ce vor fi amplasate în comuna Nădrag, după cum urmează:
a) Balize din material plastic cu suport cu semnalizare – 4 buc.
b) Butoni rutieri cu LED şi încărcare solară – 4 buc.
c) Indicatoare cu flash-uri şi sistem rabatabil pentru presemnalizarea lucrărilor – 2 buc.
d) Plăcuţe reflectorizante cu catadioptri de tip „Ω” – 10 buc.
e) Stâlpi ornamentali cu secţiune hexagonală – 10 buc.
f) Girofaruri cu LED pentru tractoarele primariei – 2 buc.
g) Indicator „Trecere pietoni” cu semnalizare – 4 buc.
h) Indicator „Staţionarea interzisă” – 2 buc.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
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