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HOTĂRÂREA nr. 48 

din 24 iunie 2015   

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
             Privind achiziţionarea de obiecte sanitare şi uşi de interior pentru dotarea 

apartamentelor amenajate în blocul nr. 24 situat pe strada Grădiniţei din Nădrag. 

  

 

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

             Având în vedere faptul au fost finalizate lucrările de refuncţionalizare şi apartamentare 

la blocul de locuinţe nr. 24 situat pe str. Grădiniţei din Nădrag, fiind necesară şi dotarea acestor 

apartamente cu obiecte sanitare; 

             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 

             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

Ţinând cont că suma necesară a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015. 

              Având în vedere că  valoarea produselor ce urmează a fi achiziţionate  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 temeiul art. 36 al (6) lit. a) pct. 17 din 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 achiziţionarea directă fără licitaţie de obiecte sanitare şi uşi de interior 

pentru dotarea apartamentelor amenajate în blocul nr. 24 situat pe strada Grădiniţei din Nădrag, 

după cum urmează: 

- a) Vas wc cu bazin – 42 buc.  

- b) Chiuvetă bucătărie cu baterie şi scurgere – 42 buc. 

- c) Chiuvetă baie cu baterie şi scurgere – 42 buc. 

- d) Uşă de interior pentru baie – 42 buc. 

             Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  

             Art.3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 

- Primarului comunei Nădrag 

- Asistent social 

- Afişare.   

 

                                                                                                        Preşedinte şedinţă   

                                                                                                             Minea Vasile 

                                                                                        

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 

 

Consilier juridic: Wagner Marian 


