
 
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                               
Consiliul Local                                
 

 
HOTĂRÂREA nr. 74 

din 23 august 2017    
 
                                                                                                                                                                                             
              Privind aprobarea documentaţiei de proiectare tehncio-economică pentru 
„Modificarea autorizaţiei de construire pentru reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea 
sediului Primăriei, comuna Nădrag, judeţul Timiş” şi aprobarea organizării procedurii de 
schiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări aferente obiectivului de 
investiţii “Reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului Primăriei, comuna Nădrag, 
judeţul Timiş “  
    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului Primăriei, comuna Nădrag, judeţul 
Timiş” lucrări întrerupte în anul 2014 prin rezilierea contractului de execuţie iniţial din vina 
exclusivă a executantului  
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederilşe Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
             În temeiul 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 documentaţia de proiectare tehncio-economică pentru „Modificarea 
autorizaţiei de construire pentru reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului 
Primăriei, comuna Nădrag, judeţul Timiş”, anexată la prezenta. 
             Art.2 Se aprobă organizarea procedurii de schiziţie publică pentru atribuirea 
contractului de execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea, supraetajarea 
şi refuncţionalizarea sediului Primăriei, comuna Nădrag, judeţul Timiş “ . 
             Art.3 Se aprobă achiziţia directă a contractului de servicii „Activităţi de achiziţie 
auxiliare - consultanţă în domeniul achiziţiilor publice” în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de execuţie lucrări referitor la obiectivul de investiţii „Modificarea autorizaţiei de 
construire pentru reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului Primăriei, comuna 
Nădrag, judeţul Timiş”. 
             Art.4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  
             Art.5  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

  
                                                                                                        Preşedinte şedinţă   
                                                                                                       Andrei Flavia Ioana 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


