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  HOTĂRÂREA nr. 35 

din 19 iulie 2010 
                                        
            Privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractelor de execuţie lucrări pentru 
repararea unor străzi şi alei din comuna Nădrag. 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii aspectului urbanistic şi modernizării 
infrastructurii comunei Nădrag, pentru aducerea acestora la standarde europene. 
             Ţinând cont de faptul că există unele străzi, alei, sau terenuri de joacă din localitatea 
Nădrag care nu sunt acoperite cu îmbrăcăminte asfaltică, sau pe care îmbrăcămintea asfaltică 
este deteriorată, ceea ce îngreunează circulaţia rutieră şi conferă un aspect neplăcut localităţii, 
străzile respective nefiind cuprinse în proiectul finanţat din fonduri PNDR, măsura 322 prin 
care se urmăreşte modernizarea drumurilor şi străzilor din comuna Nădrag;  
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Având în vedere că  valoarea contractelor de execuţie  lucrări ce urmează a fi atribuite  
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 că suma necesară a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2010;  
            În temeiul art.36 al. (2) lit. b)  al. (4)  lit.d) şi 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 ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
            Art.1 Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a următoarelor contracte de execuţie 
lucrări :  

a) Contract de execuţie pentru lucrarea „Reparaţii cu îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară a unor alei şi terenuri de joacă în localitatea Nădrag ”. Suprafaţa totală 
reparată este de 1.710 mp. Codul CPV al lucrării este 45233220-7. 

b) Contract de execuţie pentru lucrarea „ Aşternere de covoare bituminoase pe unele 
străzi şi alei din localitatea Nădrag”. Suprafaţa totală reparată este de 878 mp. 
Codul CPV al lucrării este 45233121-3. 

           Art.2  Se aprobă caietele de sarcini şi devizele de lucrări aferente contractelor de 
execuţie de la art.1. 
           Art.3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 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 


