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 HOTĂRÂREA nr. 66 
din 28 noiembrie 2008 

                                                                    
                                      
             Privind achiziţionarea directă a unor servicii de elaborare a unor studii de 
specialitate. 
  
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere instrumentarea proiectului integrat  „ Reabilitare şi extindere 
reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea Nădrag, judeţul 
Timiş, îmbunătăţire reţea de drumuri - drum sătesc DS strada Padeş,  localitatea 
Nădrag judeţul Timiş  şi achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate 
conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial  din comuna Nădrag, 
judeţul Timiş”, proiect pentru care se depune cerere de finanţare din fonduri FEADR 
prin Programul National de Dezvoltare Rurală măsura 322. 
              Având în vedere referatul nr.3761/27.11.2008 al compartimentului de 
specialitate  
             Având în vedere că  valoarea serviciilor 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. 6 lit „a” pct.14 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 achiziţionarea directă, fără licitaţie a unor servicii de elaborare 
de studii tehnice după cum urmează: 

a) Studiu topografic pentru componenta proiectului integrat „Îmbunătăţire reţea 
de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş, localitatea Nădrag, judeţul Timiş ” 
b)Studiu geotehnic pentru componenta proiectului integrat „Reabilitare şi 
extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare) localitatea Nădrag, 
judeţul Timiş ”  

             Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
             Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare.  
                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                   Meglei Gheorghe 

Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic                                                                                    


