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  HOTARAREA nr. 53 

                                                              din 25 august 2021 

 
             Privind finalizarea de către Serviciul Public de Salubrizare şi Administrare a 
Domeniului Public  al Comunei Nădrag, cu personalul propriu şi materiale furnizate de către 
Primăria Nădrag, a lucrărilor la obiectivul de investiţii  „Construire accese şi trotuar pavat în 
satul Crivina comuna Nădrag, situat pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de  Nădrag-Lugoj, pe 
porţiunea situată între intrarea în localitate şi strada de acces la şcoală ” 
 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş; 
              Având în vedere că executantul lucrărilor la obiectivul de investiţii „Construire accese 
şi trotuar pavat în satul Crivina comuna Nădrag, situat pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de  
Nădrag-Lugoj, pe porţiunea situată între intrarea în localitate şi strada de acces la şcoală ” a 
solicitat rezilierea contractului de execuţie  înainte de executarea în totalitate a lucrărilor din 
motive de ordin economico-financiar ale firmei;   
              Având în vedere referatul nr. 1605/ 20.08.2021. al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 1606/ 20.08.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr.1607 / 20.08.2021 al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local; 
              Având în vedere prevederile  Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare 
de utilităţi ublice, republicată. 
              În temeiul prevederilor art. 129 alin.(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 rezilierea contractului de execuţie lucrări nr. 1672/15.10.2020 
încheiat între Comuna Nădrag şi SC R&M TIMSTILAUTO SRL având ca obiect execuţie de 
lucrări pentru „  Construirea de accese şi trotuar pavat în satul Crivina comuna Nădrag, situat 
pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de  Nădrag-Lugoj, pe porţiunea situată între intrarea în 
localitate şi strada de acces la şcoală” 
             Art. 2 Se aprobă finalizarea de către Serviciul Public de Salubrizare şi Administrare a 
Domeniului Public  al Comunei Nădrag, cu personalul propriu şi materiale furnizate de către 
Primăria Nădrag, a lucrărilor la obiectivul de investiţii  „Construire accese şi trotuar pavat în 
satul Crivina comuna Nădrag, situat pe partea stângă a DJ 681 pe sensul de  Nădrag-Lugoj, pe 
porţiunea situată între intrarea în localitate şi strada de acces la şcoală ” 
              Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
              Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică: 
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                 - Primarului comunei Nădrag. 
                 - Serviciul Public Salubrizare şi Administrare Domeniul Public al Comunei Nădrag. 
                 -  Afisare 
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