
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                               
Consiliul Local      
                           

HOTĂRÂREA nr. 35 
din 28 noiembrie 2012    

                                                                                                                                                                                                                           
             Privind modificarea Hotărârii nr. 21/31.10.2012 privind montarea de pavele 
pentru amenajarea unei parcări cu suprafaţa de 200 mp. pe strada Tineretului în zona 
blocului nr. 2.   
         
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere solicitările locatarilor din zona blocului 2 şi măsurătorile 
efectuate la faţa locului  
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             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.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ;                  
                                    
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art.1 Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 21/31.10.2012 privind 
montarea de pavele pentru amenajarea unei parcări cu suprafaţa de 200 mp. pe strada 
Tineretului în zona blocului nr. 2, se modifică după cum urmează : 

1. Titlul hotărârii va fi următorul: „Hotărâre privind montarea de pavele şi borduri 
pentru amenajarea unei parcări cu suprafaţa de 550 mp. pe strada Tineretului în 
zona blocului nr. 2. ”  

2. Art. 1 al hotărârii va avea următorul cuprins: „art. 1. Se aprobă, montarea de 
pavele şi borduri pentru amenajarea unei parcări cu suprafaţa de 550 mp. pe strada 
Tineretului în zona blocului nr. 2, lucrare ce va fi finanţată din capitolul bugetar 
70.02.20. ”  

3. Art. 2 al hotărârii va avea următorul cuprins: „art. 2 Se aprobă achiziţionarea 
directă fără licitaţie a pavelelor şi bordurilor necesare lucrării respective şi 
achiziţionarea directă a contractului de execuţie pentru montarea pavelelor şi 
bordurilor. ”           

            Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş. 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare.  
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