România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 41
din 28 iunie 2011
Privind achiziţionarea directă fără licitaţie de mobilier stradal şi aparate de sport
pentru dotarea bazei sportive din zona parcului din centrul comunei.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii aspectului urbanistic general al
comunei Nădrag, prin amplasare de mobilier stradal pe străzile şi aleile din comună;
ţinând cont de faptul că pentru a se asigura posibilitatea de practicare a activităţilor
sportive în aer liber de către locuitorii comunei la bazele sportive ale comunei este
necesară dotarea acestora cu aparate de sport;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere că valoarea produselor 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 prevederilor art. 36 al.(6) lit. a) pct.6 şi pct.10 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 achiziţionarea directă, fără licitaţie a următoarelor obiecte de
mobilier stradal şi aparate de sport pentru dotarea bazei sportive din zona parcului din
centrul comunei. : 10 buc. mese acoperite, cu bănci duble; 2 buc. porţi handbal; 5 buc.
mese tenis; 1 buc. aparat simulator de mers; 1 buc. aparat de dezvoltare a muşchilor
braţelor şi spatelui; 1 buc. aparat de dezvoltare a muşchilor spatelui; 1 buc. aparat de
dezvoltarea muşchilor spatelui şi pieptului; 1 buc. aparat interior/exterior pentru picioare;
1 buc. aparat simulator vâslit; 1 buc. aparat pentru dezvoltarea muşchilor abdominali; 1
buc. aparat pentru extensia picioarelor.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Contabilitate
- Afişare.
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