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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  
e-mail :  office@primaria-nadlac.ro   ,  www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.125
Din 27.08.2009

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru “Modernizare şi extindere 
corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a 

Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 27.08.2009,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11.044/26.08.2009
- Referatul d-lui Iasovici Claudiu din cadrul Compartimentului Informatizare 

al primăriei, nr.11.010/25.08.2009
- referatul d-lui Aldea Ioan din cadrul Compartimentului Administrare 

Patrimoniu Local al primăriei, nr.11.086/27.08.2009
- referatul d-lui ing. Dvorciac Dan din cadrul Compartimentului Urbanism al 

primăriei, nr.11098/27.08.2009
- prevederile art.36,alin (4) lit. ,,d” şi “e” , alin(5) lit .c din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

- prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare

- studiul de fezabilitate efectuat de SC STACONS SRL
- prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi competările 

ulterioare
- prevederile Secţiunii 3 din  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
- HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii

- O.M.D.L.P.L. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentatiei...”, cu modificările ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală;

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru investiţia “Modernizare şi 
extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente 
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TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, astfel:

1. Valoarea totală a investiţiei 875,741 mii RON, exclusiv TVA

2. lucrările investiţiei sunt: 

- reparaţii clădire P+1E, corp A

- reparaţii clădire P, corp B

- amenajare incintă, D

- Dotare cu echipamente TIC.
Art.3. Finanţarea investiţiei se va asigura din “Programul Operaţional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de 
intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă ”.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului Informatizare din cadrul primăriei
 Compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei 
 Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii 

Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul 
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
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