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            Privind aprobarea efectuării de lucrări de conservare la obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul 
Timiş”, investiţie executată asupra unui imobil ca face parte din domeniul public al 
comunei Nădrag. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş; 
              Având în vedere faptul că lucrările la obiectivul de investiţii au fost suspendate 
si nu mai continuă  până la clarificarea unor aspecte financiare cu executantul ;  
              Ţinând cont de faptul că începe anotimpul rece şi lucrările efectuate sunt în 
pericol de deteriorare din cauza intemperiilor şi îngheţului, ca atare fiind absolut necesară 
efectuarea unor lucrări de conservare a clădirii. 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
              În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.d) şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală 
              În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată,  privind 
administraţia publică locală.             

HOTĂRÂRE : 
 
               Art. 1 Se aprobă efectuarea de lucrări de conservare la obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul 
Timiş”, investiţie executată asupra unui imobil ca face parte din domeniul public al 
comunei Nădrag. Lucrările de conservare vor consta în montarea învelitorii din tablă la 
acoperişul clădirii.  
               Art. 2 Materialele necesare lucrărilor de conservare vor fi achiziţionate de 
Primăria Nădrag, contravaloarea lor şi valoarea manoperei lucrărilor de conservare 
urmând a fi scăzute din valoarea totală a contractului de lucrări a obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag judeţul 
Timiş”.  
               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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