România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 34
din 12 mai 2015
Privind amenajarea unui trotuar din dale de pavaj pe porţiunea cuprinsă între
podul mic de la fosta cantină a uzinei de pe strada Metalurgiştilor şi blocul nr. 4. de pe
strada Oţelarilor şi pe str. Oţelarilor pe porţiunea din spatele fostei oţelării.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că în comuna Nădrag mai există unele străzi fără trotuare ceea
ce îngreunează circulaţia pietonilor iarna şi în zilele ploioase şi conferă un aspect
necorespunzător localităţii;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere că valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate 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;
Ţinând cont de faptul că sumele aferente lucrării au fost prevăzute în bugetul de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pe anul 2015.
În temeiul 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 modificată şi completată
privind administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă amenajarea unui trotuar din dale de pavaj pe porţiunea
cuprinsă între podul mic de la fosta cantină a uzinei de pe strada Metalurgiştilor şi blocul
nr. 4. de pe strada Oţelarilor, având lungimea de 850 m şi pe str. Oţelarilor pe porţiunea
din spatele fostei oţelării, având lungimea de 150 m.
Art. 2 Se aprobă achiziţionarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie
pentru lucrările prevăzute la art.1.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate
- Afişare.
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