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Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

  HOTĂRÂREA nr.38
din 19 mai 2020                                             

   
            Privind  aprobarea  întocmirea documentaţiei în vederea  accesării  „Programului
privind  modernizarea  eficienţei  energetice  şi  a  gestionării  inteligente  a  energiei  în
infrastructura de iluminat public a Comunei Nădrag judeţul Timiş” .

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea asigurării la un nivel corespunzător a serviciului public
de iluminat public din comuna Nădrag;
              Având în vedere că urmează a fi lansat Programul privind modernizarea eficienţei
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de
Ministerul Mediului prin Administraţia Fondului de Mediu; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
              Având în vedere prevederile art.1 alin. (4), litera h);  art.3 alin.(1); art.8 alin .(1), alin.
(2) si alin.(3) lit.a) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
              Având în vedere prevederile art.9 alin (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de
iluminat public. 
              Având în vedere că valoarea serviciilor ce urmează a fi achiziţionate  se încadrează
în suma prevăzută la art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2017 privind achiziţiile publice, sumă
pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie; 
              În temeiul prevederilor art. 129 ain.(2) lit.d) alin. (7) lit.n) şi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

                                                             HOTĂRĂŞTE:
           Art.1  Se  aprobă  întocmirea  documentaţiei  necesare  în  vederea   accesării
„Programului privind modernizarea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei
în infrastructura de iluminat public a Comunei Nădrag judeţul Timiş”.
           Art.2 Se aprobă achiziţionarea directă a serviciului de întocmire a Studiului de
fezabilitate/DALI  pentru  Modernizarea  eficienţei  energetice  şi  a  gestionării  inteligente  a
energiei în infrastructura de iluminat public a Comunei Nădrag judeţul Timiş.
           Art.3 Se aprobă achiziţionarea directă a serviciului de întocmire a Studiului audit
energetic  pentru  Modernizarea  eficienţei  energetice  şi  a  Studiului  luminotehnic  pentru
Modernizarea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public a Comunei Nădrag judeţul Timiş.
           Art.4  Se aprobă achiziţionarea directă a serviciului de consultanţă pentru întocmirea
cererii de finanţare şi managementul proiectului privind Modernizarea eficienţei energetice şi
a gestionării  inteligente a energiei  în infrastructura de iluminat public a Comunei Nădrag
judeţul Timiş.
           Art.5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
           Art.6  Prezenta hotatare se comunică:
            - Instituţiei Prefectului judeţul Timiş.
            - Primarului Comunei Nadrag.
            - Contabilitate
            - Afişare
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                                                                                                                         Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


