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 HOTĂRÂREA nr. 42 
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            Privind întocmirea  studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice, necesare 
realizării unor obiective de investiţii de pe raza comunei Nădrag, judeţul Timiş. 
         
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a realiza mai 
multe obiective de investiţii pe raza comunei Nădrag, care să conducă la îmbunătăţirea 
aspectului comunei şi la dezvoltarea social-edilitară a comunei;   
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;  
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Ţinând cont că valoarea serviciului  de specialitate ce urmează a fi achiziţionat  
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 art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4)  lit.d) 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 întocmirea  studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice, 
necesare realizării următoarelor obiective de investiţii de pe raza comunei Nădrag, judeţul 
Timiş: 

a) „Modernizarea şi reamenajarea cantinei şcolii din localitatea Nădrag, comuna 
Nădrag, judeţul Timiş”. 

b) „Modernizarea taberei pentru tineret din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, 
judeţul Timiş”. 

c) „Realizare bază sportivă în localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul Timiş ”. 
            Art.2  Se aprobă achiziţionarea directă a contractului de servicii pentru întocmirea 
studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice menţionate la art.1    
            Art.3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.                                              
            Art.4   Prezenta hotărâre se comunică : 

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