
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                              
Consiliul Local                                                                                                                                                                       

 
 

 HOTĂRÂREA nr. 81 
  din 07 decembrie 2018                                              

 
 
             Privind aprobarea executării unor lucrări de intreţinere şi reparaţii pentru imobile, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei comunei Nădrag, de personalul încadrat la 
Serviciul Public Apă Canalizare din cadrul Primăriei Nădrag. 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de intreţinere şi reparaţii pentru 
imobile, mijloace fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei comunei Nădrag; 
               Ţinând cont că personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Nădrag este insuficient pentru a efectua respectivele lucrări. 
              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 2018. 
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(6) lit. a) pct.10, pct.13 şi 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 executarea unor lucrări de intreţinere şi reparaţii pentru imobile, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei comunei Nădrag, de către personalul încadrat 
la Serviciul Public Apă Canalizare din cadrul Primăriei Nădrag, lucrări cuprinse în Anexa 1 la 
prezenta hotărâre.  
            Art.2     Se aprobă lista cuprinzând cantităţile de lucrări şi valoarea lor, conform  Anexei 
2 la prezenta hotărâre.  
            Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                           
                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                         Linginari Puiu Ioan 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr. 81 din 07.12.2018 
 

TABEL CUPRINZÂND  
 
 

Lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru imobile, mijloace fixe şi obiecte de inventar 
ale Primăriei comunei Nădrag, executate de către personalul încadrat la Serviciul 

Public Apă Canalizare din cadrul Primăriei Nădrag. 
 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA LUCRĂRII 

1 Confecţionat 26 buc.stâlpi metalici pentru reţeaua de iluminat stradal.  
2 Lucrări de montare, reparaţii şi sudură balustrade poduri şi podeţe din comună. 

- Sudat balustrade lungime totală 105m, înălţime 1,5m. 
- Vopsit balustrade  
- Schimbat podine scândură – 48 m. 
- Montat platbandă pentru fixat podine scândură. 

3 Montat şi reparat leagăne parc central. 
- Executat suduri la părţi metalice – necesar 4 kg. electrozi  
- Schimbat scânduri – 0,5 m3. 

4 Confecționat 300 buc. ornamente luminoase din metal  pt. iluminatul festiv 
- Montat 1.250 m furtun luminos pe ornamentele luminoase. 

5 Confecționat 20 buc. adaptoare pentru iluminatul stradal. 
6 Confecționat 1 buc. podium acces bancomat din sediul primăriei. 
7 Confecționat rampă acces persoane cu handicap la cabinetul medical din primărie. 

- Țeavă metalică rectangulară – 20m. 
- 15 buc scândură cu lungimea de 1,5m. 

8 Confecționat și montat gard metalic și complexe joacă parc copii pe strada Padeș.  
- 50 m gard metalic betonat. 
- 24 buc.stâlpi metalici 

9 Confecționat plug tractat pentru deszăpezire şi dispozitiv de prindere pentru lama de 
deszăpezire montate pe tractorul din dotarea Primăriei Nădrag. .  

10 Executat lucrări de reparaţii şi întreţinere curentă utilaje auto din dotarea Primăriei 
Nădrag.  

11 Executat lucrări de reparaţii gard pe lungimea de 24m., vopsit gard, schimbat 
rulmenţi, sudat leagăne, la locul de joacă din satul Crivina,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 la HCL nr. 81 din 07.12.2018 
 

Beneficiar: Primăria Nădrag 
 
Executant: Primăria Nădrag 

LISTA 
cuprinzând cantităţile de lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru imobile, mijloace fixe şi obiecte de 

inventar ale Primăriei Comunei Nădrga 
Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea Preţul unitar 

( exclusiv TVA) 
-lei - 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

-lei- 
1 2 3 4 5= 3x4 

RPCA01A1 Sapatura de pamânt 
in spatii limitate sub 1,00 m latime 
si 1,50 m adâncime, cu taluz 
vertical, pentru gropi poligonale de 
fundatii, santuri, canale etc., 
executate în cantitati pâna la 20mp 
la punctul de lucru cu maluri 
nesprijinite   

mc 6.50 49.7025 323.07 

material: 0.0000 0.0000 

manopera: 49.7025 323.07 

utilaj: 0.0000 0.00 

transport: 0.0000 0.00 

CA03D+ Turnare beton cu 
mijloace clasice in elemente 
nearmate...fundatii, socluri, ziduri 
de sprijin, pereti sub cota 
zero - beton marfa clasa   

mc 6.50 329.9496 2,138.17 
material: 257.6772 1,674.90 
manopera: 71.2724 463.27 
utilaj: 0.0000 0.00 
transport: 0.0000 0.00 

CL20C1 Confecţii metalice 
diverse, montate aparent diverse 
exclusiv parapeţi, balustrăzi, 
chepenguri.  

kg 585.00 9.3202 5,452.34 
material: 4.3860 2,565.81 
manopera: 4.9342 2,886.53 
utilaj: 0.0000 0.00 
transport: 0.0000 0.00 

CMIV1014 Executarea sudurii 
electrice cu electrozi de inox cu 
cantitatea de sudură continuă de 
0,501-0,700 ml. şi grosimea 
materialului de 2,1-4mm. 

mp 215.00 8.1128 1,744.25 
material: 0.0000 0.00 
manopera: 8.1128 1,744.25 
utilaj: 0.0000 0.00 
transport: 0.0000 0.00 

CN11A1 Vopsitorii la balustrade, 
grile şi parapete metalice vopsele 
de ulei 

mp 48.00 20.2852 973.69 
material: 3.8377 184.21 
manopera: 16.4475 789.48 
utilaj: 0.0000 0.00 
transport: 0.0000 0.00 

RPCH10C# Profilat obişnuit, 
geluit, montat scândură la pereţi 
de pridvoare şi verande 

mp 60.00 57.5662 3,453.97 
material: 27.4125 1,644.75 
manopera: 27.4125 1,644.75 
utilaj: 2.7412 164.47 
transport: 0.0000 0.00 

YC01Furtun luminos lei 1,250.00 2.4123 3,015.37 
material: 2.4123 3,015.37 
manopera: 0.0000 0.00 
utilaj: 0.0000 0.00 
transport: 0.0000 0.00 

 procent material manopera utilaj transport TOTAL 
Cheltuieli directe: 9,085.04 7,851.34 164.47 0.00 17.100.86 
STADIUL FIZIC: Deviz 

1 2 3 4 5= 3x4 
Recapitulaţia: 
Contribuţie 
asiguratorie pentru 
munca ( CAM) 

2.250% 0.00 176.66 0.00 0.00 176.66 

Total inclusiv cheltuieli directe: 9,085.04 8,028.00 164.47 0.00 17,277.52 
Cheltuieli indirecte 10.000 % 908.50 802.80 16.45 0.00 1,727.75 
Total inclusiv cheltuieli indirecte: 9,993.55 8,830.80 180.92 0.00 19,005.27 
Profit 5.000 % 499.68 441.54 9.05 0.00 950.26 
Total inclusiv beneficiu: 10,493.22 9,272.34 189.97 0.00 19,955.53 
TOTAL GENERAL ( fără TVA )  19,955.53 
TVA: 0.00% 0.00 
TOTAL GENERAL: 19,955,53 

 


