România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 71
din 08 septembrie 2009
Privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru elaborarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în
localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.

Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş.
Având în vedere Avizul Conform nr. 35965/17.03.2009 al Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării prin care s-a aprobat schimbarea destinaţiei din spaţii internat în spaţii
locuinţe sociale, a imobilului situat în Nădrag, str. Grădiniţei nr. 5, jud. Timiş înscris în CF
400117 Nădrag ( provenit prin conversia pe hârtie a CF 586 ) nr. top 1/89 ;
Având în vedere faptul că obiectivul respectiv a fost prevăzut în planul de investiţii
anual, iar sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru anul 2009;
Având în vedere că valoarea serviciului ce urmează a fi achiziţionat se încadrează în
suma prevăzută la art.19 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;
În temeiul art. 36 al. (6) lit a) pct.17. 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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru
elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectului tehnic şi detaliilor
de execuţie pentru obiectivul de investiţii „” Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe
sociale în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş..
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Contabilitate
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

