
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                      
                                                                                                 

HOTĂRÂREA nr. 14 
din 18 februarie 2020

                                                                                                                                                      
           Privind  aprobarea încheierii contractului de servicii pentru „Consultanţă tehnică,
întocmire documentaţii pentru : Avizare preţ şi obţinere licenţa cls.3 a Serviciului public de
apă canalizare al Comunei Nădrag, înfiinţare Serviciu public de iluminat public al Comunei
Nădrag şi înfiinţarea Serviciului public de salubrizare, activitatea de maturat, stropit stradal şi
activitatea de deszăpezire al comunei Nădrag”

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru organizatoric adecvat în vederea
furnizării  către  populaţia  comunei  Nădrag  a  serviciilor  publice  comunitare  într-un  mod
civilizat în concordanţă cu standardele europene şi cu legislaţia specifică în vigoare;
             Ţinând cont de măsurile stabilite în sarcina autorităţilor publice ale Comunei Nădrag
prin Nota de monitorizare din data de 20.11.2019 a ANRSC Agenţia Teritorială Vest. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
                Având în vedere că  valoarea servciului ce urmează a fi achiziţionată  se
încadrează  în  suma prevăzută  la  art.7  alin.  (5)  din  Legea  nr.  98/2017 privind  achiziţiile
publice, sumă pentru care se permite achiziţia directă fără licitaţie;
             În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit. d) şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019
– Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E  
             Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de servicii pentru „Consultanţă tehnică,
întocmire documentaţii pentru : Avizare preţ şi obţinere licenţa cls.3 a Serviciului public de
apă canalizare al Comunei Nădrag, înfiinţare Serviciu public de iluminat public al Comunei
Nădrag şi înfiinţarea Serviciului public de salubrizare, activitatea de maturat, stropit stradal şi
activitatea de deszăpezire al comunei Nădrag”.
             Art.2  Se aprobă achiziţia directă a contractului de servicii pentru obiectivul de la
art.1.
             Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
             Art.4  Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                               
                                                                                                      Preşedinte şedinţă
                                                                                                      Lăzărescu Răzvan

Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


