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  HOTĂRÂREA nr. 26
  din 25 mai 2022                                             

           
              Privind achiziţionarea de coşuri pentru gunoi stradale şi mobilier stradal ce vor fi
amplasate în comuna Nădrag.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea asigurării unui aspect urbanistic corespunzător, precum
şi a tuturor condiţiilor necesare păstrării unei stări de curăţenie corespunzătoare în comuna
Nădrag.
              Ţinând cont de necesiatatea identificării modelităţilor de producere de energie
electrică prietenoase cu mediul.   
              Având  în vedere referatul nr.1068 /20.05.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 1069/ 20.05.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1070/ 20.05.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
              Ţinând cont că suma necesară a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2022.
              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 al.(7) lit. j) şi lit.n)  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 directă  fără licitaţie  a unui număr de 10 coşuri
metalice  pentru gunoi stradal, 10 bănci şi a un copac ornamental fotovoltaic ce serveşte ca
sursă de iluminat stradal, are baterii solare în loc de frunze ,  pe tulpina căruia sunt montate
prize.  Obiectele de mobilier stradal vor fi amplasate în comuna Nădrag.
            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11  voturi pentru, fiind prezenti toţi cei 
11 membri ai consiliului local.
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică :

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