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  HOTĂRÂREA nr. 69 
din 27 octombrie 2021                                              

 
 
               Privind achiziţionarea contractului de lucrări pentru îndepărtarea prin excavare a 
materialului aluvionar şi agregatelor minerale depuse în urma inundaţiilor produse în anul 2020 
în Comuna Nădrag.   
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că mobilierul stradal amplasat în parcul rustic din localitatea 
Nădrag este deteriorat din cauza vechimii sale, impunându-se repararea lui pentru a se 
preîntâmpina producerea de posibile evenimente nedorite;    
              Având în vedere referatul nr. 2064/22.10.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr.2065 /22.10.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2066/22.10.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
              Având în vedere că  valoarea lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate  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 al.(7) lit. h) şi lit. i) precum 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 achiziţionarea contractului de lucrări pentru îndepărtarea prin 
excavare a materialului aluvionar şi agregatelor minerale depuse în urma inundaţiilor produse 
în anul 2020 în Comuna Nădrag, cu valoarea de maxim 50.000 lei. 
            Art. 2    Lucrările se vor executa în următoarele zone din localitatea Nădrag: 

a) Albia pârâului Izvodea în zona Piaţa Parc. 
b) Albia pârâului Nădrăgel pe strada Haiduca în dreptul imobilului cu nr. 2. 
c) Zona zidului de sprijin al străzii Izvorului. 

            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică : 

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