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HOTĂRÂREA nr. 71  
din 31 octombrie 2018 

                                                           
                                                                                                                                                                   
             Privind amenajarea, prin montare sau înlocuire de pavaj, a accesului la imobilele 
situate în zonele din comuna Nădrag în care se execută lucrări de monatre sau înlocuire de 
pavaj la trotuare conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 29/28.03.2018.   
                                                                                                                                                                                                 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere că în comuna Nădrag se execută lucrări de montare sau înlocuirea de 
pavaje la trotuare, lucrări care afectează  căile de acces la imobilele situate în zonele deservite 
de respectivele trotuare;  
             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 executate  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 ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E   
             Art. 1 Se aprobă amenajarea, prin montare sau înlocuire de pavaj, a accesului la 
imobilele situate în zonele din comuna Nădrag în care se execută lucrări de monatre sau 
înlocuire de pavaj la trotuare conform Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 29/28.03.2018.   
             Art. 2  Se aprobă caietul de sarcini aferent lucrărilor prevăzute la art.1.  
             Art. 3  Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie  lucrări 
aferente obiectivului menţionat la art.1 . 
             Art.  4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi pentru…contra…abtineri.  
             Art.  5  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag. 
- Contabilitate 
- Afişare.                                                                        

                      
                                                                                                        
                                                                                                      Preşedinte şedinţă 
                                                                                                         Ungur Vasile 
 
Contrasemnează secretar : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic : Wagner Marian 


