România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 62
din 15 decembrie 2014
Privind aprobarea reabilitării unor străzi din comuna Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că în comuna Nădrag mai există străzi şi alei care nu au fost
modernizate prin proiectul cu finanţare europeană care a fost implementat în comună, iar
respectivele străzi necesită lucrări de reparaţii şi reabilitare.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere că valoarea materialelor 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) al. (4) lit.d) şi al. (6) lit. a) pct. 13 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, reabilitarea şi repararea unor străzi şi alei din comuna Nădrag
conform documentaţiei tehnice anexata la prezenta, străzi şi alei care nu au fost
modernizate prin proiectul cu finanţare europeană implementat în comună.
Art. 2 Vor fi supuse reabilitării sau reparării următoarele străzi, sau porţiuni de
străzi: str. Grădiniţei, porţiunea de pe str. Tineretului situată în faţa blocului 2, Piaţa
Centrală, str. Izvorului, str. Poieni, porţiunea de pe str. Oţelarilor situată în spatele fostei
oţelării, Splaiul Cornet, aleea de acces la colonia de pe str. Haiduca, drumul de acces la
staţia de tratare a apei potabile.
Art. 3 Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului execuţie de
lucrări.
Art. 4 Se aprobă caietul de sarcini şi devizul de lucrări aferente contractelor de
execuţie de la art.1.
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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