
România                                                                                        
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                            
Consiliul Local                                                                                                    

 HOTĂRÂREA nr. 66 
din 25 septembrie  

 
              Privind achiziţia directă a contractului de servicii pentru „Asigurarea, de  servicii 
integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vârstă 
antepreşcolară, în cadrul Creşei cu două grupe din subordinea Consiliului Local al 
Comunei Nădrag”  
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag ; 
              Având în vedere că în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Nădrag nu există personal specializat şi nici posturi vacante pentru asigurarea  serviciilor 
integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vârstă 
antepreşcolară, în cadrul Creşei cu două grupe din subordinea Consiliului Local al 
Comunei Nădrag; ţinând cont de faptul că prevederile legale în vigoare nu mai permit 
angajarea de personal, numărul maxim de posturi aprobat fiind deja ocupat; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              Ţinând cont 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;  
              Având în vedere că sumele necesare serviciului au fost prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2013; 
             În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea creşelor, cu  prevederile Legii nr. 292/2011 - legea  asistenţei sociale şi cu 
dispoziţiile HG nr. 1252/2012 privind   aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie  timpurie antepreşcolară 
              În temeiul art.36 al. (6) lit. a) pct. 1 şi pct.2 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 ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
             Art.1 Se aprobă achiziţia directă a contractului de servicii pentru „Asigurarea, de  
servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vârstă 
antepreşcolară, în cadrul Creşei cu două grupe din subordinea Consiliului Local al 
Comunei Nădrag”  
             Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
             Art.3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic:Wagner Marian 
 
 


