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  HOTĂRÂREA nr. 81 
  din 07 septembrie 2017                                              

 
 
              Privind achiziţionarea de lemne de foc pentru Creşa din Nădrag, staţia de tratare a 
apei potabile şi blocul de locuinţe nr.24 din Nădrag, pentru sezonul rece 2017-2018. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea ca Primăria Nădrag să asigure încălzirea cu lemne la  
Creşa din Nădrag, staţia de tratare a apei potabile şi blocul de locuinţe nr.24 din Nădrag. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
              Ţinând cont că suma necesară a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017. 
              Având în vedere că  valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate  se încadrează 
în suma prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sumă 
pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie; 
              În temeiul prevederilor 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; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
             
            Art. 1  Se aprobă achiziţionarea directă  fără licitaţie  lemnelor  de foc pentru Creşa 
din Nădrag, staţia de tratare a apei potabile şi blocul de locuinţe nr.24 din Nădrag, pentru 
sezonul rece 2017-2018, după cum urmează: 

a) pentru Creşa Nădrag cantitatea de 100 m. steri. 
b) pentru staţia de tratare a apei potabile cantitatea de 30 m. steri. 
c) pentru blocul de locuinţe nr.24 cantitatea de 200 m. steri  

            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


