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ROMÂNIA
_________________________________JUDEŢUL ARAD_________________________________

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.129
Din 27.08.2009

privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa Prioritară 2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale domeniul 

major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură cu proiectul “Reabilitarea 

reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”

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. 11.048/26.08.2009

- referatul d-lui Iasovics Claudiu, inspector din cadrul compartimentului 
informatizare al primăriei oraşului Nădlac nr.11.015/25.08.2009

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.a din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 

2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale domeniul major 
de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură cu proiectul 
“Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”

- 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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului local Nădlac la Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale 
şi locale domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură cu 
proiectul “Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”

Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de: 47643249,90 RON, 
inclusiv TVA

(2) Se aprobă contribuţia Consiliului Local Nădlac cu suma de 796230,12 RON 
reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

(3) Se aprobă contribuţia Consiliului Local Nădlac cu suma de 359916 RON, 
reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Art.3. Se desemnează responsabil legal de proiect domnul Vasile Ciceac, primar al 
oraşului Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, strada Vasile Lucaciu, nr. 91, posesor al CI 
seria AR, nr. 103233.
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Art. 4. Consiliul Local Nădlac  se obligă să asigure mentenanţa investiţiei din fonduri 
proprii, pe o perioadă nelimitată prin delegarea serviciului de întreţinere drumuri, înainte cu  
3 luni de finalizarea investitiei. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

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

            

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
      FAUR NMARIA CARMEN SECRETAR

       GROS ALEXANDRU


