
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local

 HOTĂRÂREA nr. 75
din 23 noiembrie 2022

                                                        
              Privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2023, cu
imagini din comuna Nădrag.
                         
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere tradiţia primăriei Nădrag de a publica anual calendare cu imagini
reprezentative din comună.
            Având în vedere referatul nr. 2648 din 18.11.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
             Având în vedere  referatul   nr.  2649 din 18.11.2022al  compartimentului  de
specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2650 din 18.11.2022 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
             Având în vedere faptul că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2022;
             Având în vedere că  valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate  se încadrează
în suma prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sumă
pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie;
             În temeiul prevederilor art. 129 alin.(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 fără licitaţie a contractului de furnizare
pentru 700 buc. calendare pentru anul 2023, cu imagini din comuna Nădrag cu valoarea de
maxim 14.000 lei.
              Art. 2  Se aprobă acordarea câte unui calendar ca bonificaţie către persoanele cu
domiciliul  în comuna Nădrag, care  au achitat  în întregime toate taxele şi impozite locale
pentru anul 2022 datorate către bugetul Consiliului Local al Comunei Nădrag.
              Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11 voturi pentru,  fiind prezenti toti  cei
11 membri ai consiliului local. 
              Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului  Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare. 

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                  Peţa Raluca Theodora

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara



Consilier juridic : Wagner Marian


