
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

  HOTĂRÂREA nr. 76
din 23 noiembrie 2022                                             

             Privind achiziţia contractului de lucrări pentru amenajarea unui drum de acces
necesar valorificării masei lemnoase din patrimoniul Comunei Nădrag situată în zona Negre
din Nădrag.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea administrării în condiţii eficiente a patrimoniului
Comunei Nădrag;
               Ţinând cont că în zona Negre din localitatea Nădrag a fost marcată o partidă pentru
exploatarea masei lemnoase din patrimoniul comunei Nădrag, destinată valorificării ca lemn
de foc pentru consumul populaţiei.   
              Având în vedere referatul nr. 2657/18.11.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 2658 /18.11.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2659/18.11.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
              Având în vedere că  valoarea lucrării ce urmează a fi achiziţionată  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 al.(7) lit. r) 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 achiziţia directă a contractului de lucrări pentru amenajarea unui
drum de acces necesar valorificării masei lemnoase din patrimoniul Comunei Nădrag situată
în zona Negre din Nădrag.
            Art.2  Se aprobă valoarea lucărilor  menţionate la art.1 la suma de 12.000 lei exclusiv
TVA .
            Art.3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru fiind prezenti toţi cei 11 
membri ai consiliului local.
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                      
                                                                                                          Preşedinte şedinţă
                                                                                                      Peţa Raluca Theodora

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


