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  HOTĂRÂREA nr. 90 
  din 21 decembrie  2018                                              

 
               Privind remedierea distrugerilor provocate de căderile masive de zăpadă înregistrate 
în comuna Nădrag în perioada 15 – 17.12.2018  . 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că în comuna Nădrag, în perioada 15 – 17.12.2018 s-au 
înregistrat căderi masive de zăpadă în urma cărora s-a prăbuşit acoperişul halei de garare a 
utilajelor primăriei Nădrag, iar în urma acestui incident au suferit defecţiuni şi utilajele garate 
în interior. 
              Având în vedere că  valoarea lucărilor ce urmează a se efectua şi aproduselor  ce 
urmează a fi achiziţionate  se încadrează în suma prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, sumă pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie;  
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(6) lit. a) pct.8 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 remedierea distrugerilor provocate de căderile masive de zăpadă    
înregistrate în comuna Nădrag în perioada 15 – 17.12.2018 după cum urmează: 

a) Repararea acoperişului si peretilor halei halei. 
b) Repararea peretilor laterali din zidărie ai atelierului amenajat in interiorul halei 

metalice. 
c) Înlocuirea parbrizului şi repararea caroseriei autoutilitarei marca Ford din dotarea 

primăriei Nădrag. 
d) Repararea uşii laterale şi a elementelor de iluminare distruse ale tractorului marca Ursus 

din dotarea Primăriei Nădrag. 
e) Înlocuirea geamului lateral de la microbuzul de transport persoane marca Opel Cibro 

din dotarea Primăriei Nădrag. 
f) Înlocuirea elementelor de iluminare distruse si a furtunelor de alimentare ale vidanjei 

multifuncţionale. 
            Art.  2  Se aprobă achiziţia directă fără licitaţie a contractelor de lucrări sau de furnizare 
aferente remedierilor menţionate la art.1.  
            Art.  3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru . 
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

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

                                                                                                           
                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                         Linginari Puiu Ioan                                       
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


