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Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local    
                                                                                                                                  

HOTĂRÂREA nr. 5 
din 29 ianuarie 2014 

 
             Privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie pentru tăierea 
arborilor evidenţiaţi în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 
2552 DJ681 Vl. Nădragului. 
                                                                                                                                                   
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş. 
             Având în vedere Actul de Punere în Valoare nr. nr. 650048 – TM / 16.12.2013, 
2552 DJ681 Vl. Nădragului.  întocmit de Ocolul Silvic Ana Lugojana Lugoj, prin care se 
permite tăierea arborilor aflaţi în zona de siguranţă a DJ 681 – tronsonul Crivina – 
Nădrag, km 23+000 – 36+500.  
             Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere că valoarea lucrării se încadrează în suma prevăzută la art.19 din 
OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice; 
             În temeiul prevederilor art. 36 al. (9) 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;           
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :      
             Art. 1  Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie 
pentru tăierea arborilor evidenţiaţi în Actul de Punere în Valoare (APV) nr. 650048 – TM 
/ 16.12.2013, 2552 DJ681 Vl. Nădragului, cu volumul total de 104 mc. 
             Art. 2   Materialul lemnos rezultat în urma tăierii va fi utilizat astfel: 

a) 50 % din materialul lemnos va fi utilizat ca lemn de foc pentru Grupul Şcolar 
Traian Grozăvescu Nădrag. 

b) 50 % din materialul lemnos va fi predat firmei care va exploata masa 
lemnoasă, ca preţ al prestaţiei sale.  

             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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                                                                                                               Jurj Remus  
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian                                                                                                                       


