
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local
                                                                                                                                                      

 HOTĂRÂREA nr. 86
 din 17 decembrie 2021 

                                        

             Privind aprobarea cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate  copiilor participanţi
la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu ocazia Crăciunului 2021.
  

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere tradiţia de se organiza în comuna Nădrag un festival concurs de
colinzi cu ocazia Crăciunului , cu prilejul căruia se acordă premii cadou participanţilor .  
             Având în vedere faptul că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2021;
             Având în vedere referatul nr. 2486 / 14.12.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
             Având în vedere referatul  nr. 2487/14.12.2021 al compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil nr. 2488 /14.12.2021 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
             Având în vedere că  valoarea produselor 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. 129 alin. (7) lit. d) şi lit. e) şi art.139 alin . (2) 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 cumpărarea directă, fără licitaţie, a 400 premii  cadou constând în
alimente şi dulciuri,  ce vor fi acordate  copiilor participanţi  la festivalul concurs de colinzi
desfăşurat în comuna Nădrag cu ocazia Crăciunului 2021  în  sumă totală de maxim 8.000 lei.
            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11  voturi pentru.
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică :

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