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HOTĂRÂREA nr. 59 
din 18 septembrie 2015 

 
              Privind achiziţia directă a contractului de servicii „Consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări referitor 
la obiectivul de investiţii Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş” 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea organizării în condiţii de deplină legalitate şi corectitudine 
a procedurii de achiziţie publică privind atribuirea contractului de execuţie lucrări aferent  
obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş” ;  
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;  
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Ţinând cont că obiectivul a fost prevăzut în planul de investiţii pe anul 2015; 
             Având în vedere  prevederile art. 3 alin. (3) din HG nr. 926/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 
              În temeiul prevederilor art. 36 al. (4)  lit. d)  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 achiziţia directă a contractului de servicii „Consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări referitor 
la obiectivul de investiţii Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş ” 
            Art.  2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu….. voturi pentru. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                           
                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                           Breabăn Georgel    
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


