
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA  nr.76
din 24 noiembrie 2021

             Privind  aprobarea documentelor ce stau la baza vânzării prin licitație publică a 3
autogunoiere  și  o  autoutilitară  de  ridicat  și  transportat  deșeuri,  achiziționate  în  cadrul
proiectului  PHARE  “Colectarea  și transportul  deșeurilor  menajere  în  comunele  Gavojdia,
Criciova, Nădrag și Știuca, jud.Timiș”   

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr.23/11.05.2021 și
Hotărârea A.D.I. ECO – GNSC nr.4/03.03.2021 prin care s-a aprobat vânzarea prin licitație
publică  a  autogunoierelor  achiziționate  în  cadrul  proiectului  PHARE  “Colectarea  și
transportul deșeurilor menajere în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag și Știuca, jud.Timiș”
              Având în vedere referatul nr. 2289 / 19.11.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
             Având în vedere referatul  nr. 2290/19.11.2021 al compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil nr.2291/19.11.2021 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
             În conformitate cu prevederile art.92, art.129 alin.(2) lit.c), alin.6 lit.b) , art.136 alin.
(1) şi art. 139 alin.(2) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
              Art.1  Se însușeşte raportul de evaluare a prețului de vânzare al celor3 autogunoiere
și o autoutilitară de ridicat și transportat deșeuri, achiziționate în cadrul proiectului PHARE
“Colectarea și  transportul  deșeurilor  menajere  în comunele  Gavojdia,  Criciova,  Nădrag și
Știuca,  jud.Timiș”,  întocmit  de  S.C.  Office  EVCAD  S.R.L.  cu  nr.  Offi  217/28.07.2021,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre 

Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a celor
3  autogunoiere  și  o  autoutilitară  de  ridicat  și  transportat  deșeuri  achiziționate  în  cadrul
proiectului  PHARE “Colectarea  și  transportul  deșeurilor  menajere  în comunele  Gavojdia,
Criciova, Nădrag și Știuca, jud.Timiș”,  conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3  Se aprobă Caietul de sarcini și anexele aferente privind vânzarea prin licitație
publică a 3 autogunoiere și o autoutilitară de ridicat și transportat deșeuri, achiziționate în
cadrul  proiectului  PHARE  “Colectarea  și  transportul  deșeurilor  menajere  în  comunele
Gavojdia, Criciova, Nădrag și Știuca, jud.Timiș”, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4  Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se  împuterniceşte  primarul  comunei  Nădrag  cu  ducerea  la  îndeplinire  a

prevederilor  prezentei  hotărâri,  respectiv  organizarea procedurii  de licitație,   analizarea şi
formularea de răspunsuri în eventualitatea unor notificări adresate vânzătorului şi semnarea
contractelor de vânzare.
            Art.6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.

Art.7  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Timiș
- Primarului comunei Nădrag
- Afisare                                                                                          Preşedinte şedinţă

                                                                                                                      Andrei Flavia Ioana
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian                                                                              


