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  HOTĂRÂREA nr. 31 

din 26 mai 2021                                              

 

 

             Privind achiziţionarea de mobilier pentru dotarea sediului nou al primăriei comunei 

Nădrag. 

 

 

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

              Având în vedere faptul că Primăria comunei Nădrag îşi schimbă sediul la  noua adresă 

situată în Nădrag strada Piaţa Parc nr. 13, imobil care a fost reabilitat în întregime şi nu dispune 

de nicio dotare, iar dotările sediului actual al primăriei sunt uzate fizic şi moral şi sunt 

insuficiente pentru noul spaţiu.  

              Având în vedere referatul nr. ..../ ....05.2021 al primarului comunei Nădrag – iniţiator 

al proiectului de hotărâre; 

              Având în vedere referatul  nr. …./ …..05.2021 al compartimentului de specialitate; 

              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 

              Având în vedere că  valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate  se încadrează 

în suma prevăzută la art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2017 privind achiziţiile publice, sumă 

pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie;  

             Ţinând  cont că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul pe anul 2021 al  

Consiliului Local Nădrag la capitolul 51.02.03.71.01.03. 

              În temeiul prevederilor art. 129 al.(7) lit. j) 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. 

 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 

             

            Art. 1  Se aprobă achiziţionarea directă de mobilier în valoare de maxim 120.000 lei, 

pentru dotarea sediului nou al primăriei comunei Nădrag situat în Nădrag strada Piaţa Parc nr. 

13. 

            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu .. voturi pentru. 

            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 

- Primarului comunei Nădrag 

- Contabilitate 

- Afişare. 
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Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 

 

Consilier juridic: Wagner Marian 


