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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

HOTĂRÂREA NR. 94 
din 18.06.2009

privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a imobilelor pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.06.2009,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8569/2009
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.8578/2009
- adresa S.C. ROMAIR CONSULTING LTD, înregistrată la primăria oraşului Nădlac 

sub nr.8236/02.06.2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.199/28.12.2007 privind constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.62/15.04.2008 privind aprobarea Planului de 

investiţii pentru perioada 2008-2013 inclus în Master Plan-ul privind alimentarea 
cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru judeţul Arad

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.166/28.10.2008 privind aprobarea unor 
măsuri referitor la participarea Oraşului Nădlac în cadrul proiectului de reabilitare a 
reţelelor de apă şi canalizare 

- prevederile Art.11, alin.(1) şi (2) şi Art.36 alin.(2) lit. „d” ,,e”, alin.5, alin.(6), 
pct.14, alin.(7) lit ,, c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de  utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Art.35 (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală,

- 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.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a imobilelor pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii inclus în Master-Planul privind 
alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru judeţul Arad, in cadrul proiectului
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„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, imobile
identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Obiectul de investiţii de reabilitare şi modernizare a sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare, aferent proiectului „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” se va construi/extinde/reabilita pe 
imobile care se află în domeniul public al localităţii Nădlac, imobile disponibile exclusiv 
pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art. 3. Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local Nădlac nr.166/28.10.2008 privind aprobarea unor măsuri referitor la 
participarea Oraşului Nădlac în cadrul proiectului de reabilitare a reţelelor de apă şi 
canalizare.

Art. 4. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte  primarul oraşului Nădlac, d-l VASILE CICEAC.
  Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
localităţii şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei 
- Consiliului Judeţean Arad
- S.C. ROMAIR CONSULTING L.T.D.
- Instituţiei Prefectului, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi 

Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate
        KOVACS ŞTEFAN ANDREI  Secretar

     Alexandru Gros


