România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 45
din 16 iulie 2021
Privind achiziţionarea directă de către primăria Comunei Nădrag de materiale şi
echipamente pentru dotarea staţiei de prelucrarea a apei potabile şi a staţiei de epurare a apelor
uzate din Comuna Nădrag .
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea asigurării bunei funcţionări a reţelei de apă potabilă şi a
reţelei de canalizare a comunei Nădrag;
Având în vedere referatul nr.1360/13.07.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 1361/ 13.07.2021 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 1362/13.07.2021 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 Consiliului
Local Nădrag la capitolul 70.03.01.20.01.30
În temeiul prevederilor art. 129 al.(7) lit.n) si 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 achiziţionarea directă de catre primăria Nădrag a materialelor şi
echipamentelor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Balaş Cristian
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa la HCL nr. 45 din 16.07.2021

TABEL
Cuprinzând materialele ce se achiziţionează pentru dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădrag

Nr.
crt.
1
2
3
4

DENUMIRE MATERIAL

CANTIATTEA

Soluţie ferică
Motor pompă apă
Pompă soluţie ferică
Lampa UV

300 l.
2 buc
1 buc
12 buc

