
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

  HOTĂRÂREA nr. 27
din 25 mai 2022                                             

               Privind achiziţionarea contractului de lucrări pentru îndepărtarea prin excavare a
materialului  aluvionar  şi  agregatelor  minerale  depuse  în  albiile  unor  cursuri  de  apă  din
localitatea Nădrag.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere că pe cursurile de apă din comuna Nădrag,  apele au adus material
aluvionar şi agregate minerale care s-au depus şi care este necesar a fi înlăturate;
              Având în vedere referatul nr. 1071/20.05.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr.1072 /20.05.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1073 /20.05.2022 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
              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 lit. i) precum 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 contractului de lucrări, cu valoarea de maxim 20.000
lei stabilită conform documentaţiei tehnico - economice anexa la prezenta, pentru lucrările de
îndepărtare prin excavare a materialului aluvionar şi agregatelor minerale depuse în albiile
unor cursuri de apă din localitatea Nădrag, în următoarele puncte :

a) Pârul Izvodea în zona parcului din centrul comunei.
b) Canalul de scurgere a apelor pluviale situat în spatele casei de pe strada Lunca nr. 4

            Art.  2   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
                                                                                                             Schoner Emil

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


