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HOTĂRÂREA nr. 79 
din 29 septembrie 2009 

                                                                                                      
              Privind aprobarea efectuării unor lucrări, în folosul Primăriei Nădrag, de către 
personalul din cadrul SPGC al Primăriei Nădrag.  
         
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii la unele 
mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul comunei, şi necesitatea confecţionării de 
obiecte destinate îmbunătăţirii aspectului urbanistic al comunei; 
             Având în vedere posibilitatea executării, la un preţ redus a lucrărilor respective de 
către personalul din cadrul Sectorului Public de Gospodărie Comunală al comunei Nădrag ( 
SPGC) care este autofinanţat.  
             Ţinând cont de necesitatea identificării oricăror posibilităţi de reducere a cheltuielilor 
autorităţilor publice locale;  
             Având în vedere referatul nr. 3218/29.09.2009 al compartimentului de specialitate;  
             Având în vedere faptul că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2009; 
             În temeiul art. 36 al. (6) lit a) pct.10. şi 11 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 efectuarea, unor lucrări, în folosul Primăriei Nădrag, de către 
personalul din cadrul SPGC al Primăriei Nădrag. Vor fi executate următoarele lucrări: 

- repararea gardurilor şi confecţionarea de porţi pentru cimitirele din comună. 
- confecţionarea de afişiere. 
- întreţinerea şi repararea utilajelor din dotarea primăriei. 
- repararea coşurilor de gunoi şi a suporturilor de flori deteriorate de pe raza 

comunei.  
- repararea mobilierului stradal deteriorat şi confecţionarea de obiecte noi de 

mobilier stradal. 
- repararea gardurilor de la grădinile de flori de la blocuri şi confecţionarea de 

garduri noi. 
- amenajarea platformei betonate pentru construirea unei pieţe agroalimentare 

pe strada Nucilor. 
- orice alte lucrări similare identificate de primarul comunei Nădrag.   

             Art. 2 Lucrările vor fi realizate cu materiale asigurate de Primăria Nădrag, iar 
contravaloarea manoperei va fi plătită de către Primăria Nădrag în contul SPGC, pe bază de 
pontaje.     
             Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  
             Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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                                                                                                                  Linginari Puiu 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


