
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local                                                                                                                                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 18 
din 12 martie 2015                                                                                              

                                                
             Privind aprobarea angajării unui apărător care să reprezinte interesele UAT 
Comuna Nădrag, ce are calitatea de reclamant în  acţiunea în contencios administrativ  
care face obiectul dosarului 306/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiş. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că UAT comuna Nădrag în calitate de reclamant a 
formulat acţiunea în contencios administrativ care face obiectul dosarului 306/30/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Timiş,  prin care a chemat în judecată S.C. General Service 
Construcţii Montaj S.R.L. pentru pretenţii legate de derularea contractului de execuţie 
aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare refuncţionalizare şi mansardare sediu 
primărie în comuna Nădrag, judeţul Timiş  ”.  
             Ţinând cont de complexitatea dosarului şi de necesitatea cât mai bunei 
reprezentări a intereselor UAT Comuna Nădrag;  
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.  
             Având în vedere că  valoarea serviciului ce urmează a fi achiziţionat  se 
încadrează în suma prevăzută la art.19 din OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, 
sumă pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie; 
             În baza art. 20 alin. (3) lit. a) Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală ; 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
        
            Art. 1  Se aprobă angajarea unui apărător care să reprezinte interesele UAT 
Comuna Nădrag, ce are calitatea de reclamant în  acţiunea în contencios administrativ  
care face obiectul dosarului 306/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiş, privind 
recuperarea pagubei de 338.662 lei constatată prin Procesul Verbal nr. 1136 din 
29.09.2014 al Camerei de Conturi Timiş şi Decizia nr. 92 din 21.10.2014 a directorului 
adjunct al Camerei de Conturi Timiş, în legătură cu derularea contractului de execuţie 
lucrări  nr. 1707/02.08.2013 încheiat între UAT Comuna Nădrag şi S.C. General Service 
Construcţii Montaj S.R.L.   
            Art. 2 Se aprobă achiziţia directă fără licitaţie a contractului de servicii pentru 
documentaţia menţionată la art.1. 
            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru . 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                       
 
                                                                                                    Preşedinte şedinţă 
                                                                                                   Linginari Puiu Ioan       
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


