România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 60
din 29 octombrie 2010

Privind reabilitarea unor terenuri degradate şi ecologizarea zonelor în care au fost
depozitate diverse deşeuri industriale provenite din activităţile industriale de pe raza comunei
Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că pe raza comunei Nădrag există zone de terenuri degradate si
neproductive precum si zone care au fost utilizate de-a lungul anilor pentru depozitarea de
deşeuri industriale de către unităţile ( actualmente desfiinţate ) care au desfăşurat activităţi
productive in comună .
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere că valoarea lucrărilor 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 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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă executarea de lucrări privind reabilitarea unor terenuri degradate şi
ecologizarea zonelor în care au fost depozitate diverse deşeuri industriale provenite din
activităţile industriale de pe raza comunei Nădrag.
Art.2 Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie pentru
lucrările prevăzute la art.1.
Art.3 Pentru a putea începe lucrarea, executantul va achita o taxă în valoare de 40.000
(patruzecimii) lei care se va constitui ca venit la bugetul local al comunei Nădrag şi o garanţie
de bună execuţie în valoare de 5.000 ( cincimii ) lei.
Art.4 Ca preţ al prestaţiei sale, executantul va lua în proprietatea sa deşeurile
refolosibile găsite în urma săpăturilor executate.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare
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