România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 72
din 27 octombrie 2021
Privind aprobarea achiziţionării contractului de servicii pentru întocmirea
documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Cantina
şcolii şi Şcoala Primară Crivina, imobile din componenţa Liceului Tehnologic Traian
Grozăvescu Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere notificarea nr. 4607518 a Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă
“Banat” al judeţului Timiş, în vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii didactice
din cadrul Liceului Tehnilogic Traian Grozăvescu Nădrag;
Având în vedere referatul nr. 1851/24.09.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr.1852 /24.09.2021 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 1853/24.09.2021 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
şi de dispoziţiile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care
se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
Având în vedere că valoarea lucrărilor 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 al.(7) lit. h) 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 achiziţionarea contractului de servicii pentru întocmirea
documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Cantina
Şcolii şi Şcoala Primară Crivina, imobile din componenţa Liceului Tehnologic Traian
Grozăvescu Nădrag.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
-Preşedinte şedinţă
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