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HOTĂRÂREA nr. 80 
din 23 decembrie 2008  

                                                     
                                                             
            Privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a contractelor de servicii pentru 
întocmirea unor expertize şi documentaţii de specialitate . 
                   
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere intenţia Consiliului Local Nădrag de a muta sediul Primărieri 
Nădrag în imobilul situat la adresa Nădrag , Piaţa Parc nr.13 jud. Timiş, imobil în care a 
funcţionat clubul muncitoresc al SC Ciocanul SA. 
             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.16 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 ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
            Art.1  Se aprobă achiziţionarea directă, fără licitaţie a contractelor de servicii  
pentru întocmirea următoarelor expertize şi documentaţii de specialitate: 

a) Expertiza tehnică pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea sediului 
Primăriei Nădrag în imobilul situat la adresa Nădrag , Piaţa Parc nr.13 jud. 
Timiş” imobil în care a funcţionat clubul muncitoresc al SC Ciocanul SA 

b) Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi  Proiectul tehnic şi 
detaliile de execuţie,  pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea sediului 
Primăriei Nădrag în imobilul situat la adresa Nădrag , Piaţa Parc nr.13 jud. 
Timiş” imobil în care a funcţionat clubul muncitoresc al SC Ciocanul SA. 

            Art. 2  Prezenta hotărâre abrogă  Hotărârea nr. 25 / 31.03.2008 a Consiliului 
Local al comunei Nădrag . 
            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare.  
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Consilier juridic 
 


