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 HOTĂRÂREA nr. 28 

din 25 martie 2015 
                                        
            Privind aprobarea executării de lucrări de decolmatare albie pârâu şi consolidări 
de maluri şi taluzuri de drumuri în comuna Nădrag 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere faptul că pe lângă apărările de mal ale pârâurilor de pe raza 
comunei Nădrag s-au depus cantităţi mari de pământ, pietriş şi nisip adus de ape, iar 
albiile din cauza depunerilor de pietriş şi nisip s-au colmatat ceea ce conduce la 
deteriorarea apărărilor de mal şi la acutizarea pericolului de inundaţii; Ţinând cont de 
faptul că mai multe taluzuri de drumuri şi străzi sunt surpate ceea ce poate conduce la 
deteriorarea respectivelor căi rutiere    
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;  
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Având în vedere că  valoarea contractului de execuţie  lucrări ce urmează a fi 
atribuit  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; 
            Ţinând cont că suma necesară a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2015;  
            În temeiul art.36 al. (6) lit. a) pct. 8. şi pct. 9. din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  
privind administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art.1  Se aprobă efectuarea de lucrări de decolmatare  albie pârâu şi consolidări 
de maluri şi taluzuri de drumuri în comuna Nădrag, după cum urmează: 
a) Decolmatare albie pârâu Izvodea pe lungime de 60 m. 
b) Consolidare apărare mal şi taluz drum str. Izvodea pe lungimea de 40 m. 
c) Consolidare apărare mal şi taluz drum str. Bretoane pe lungimea de 15 m. 
d) Consolidare apărare mal şi taluz drum zona Pătru Covaci pe lungimea de 20 m. 
e) Consolidare apărare mal şi taluz drum str. Padeş pe lungimea de 20 m. 
f) Consolidare  taluz drum str. Alunului pe lungimea de 100 m. 
g) Evacuare şi transport moloz zona Sediului Primăriei. 
            Art.2 Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie 
pentru lucrările prevăzute la art.1. 
            Art.3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.                                              
            Art.4   Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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


