
JURIDIC 09.10.2009 1

ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.155
Din 09.10.2009

privind aprobarea participării oraşului Nădlac în cadrul Programului Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, prin proiectul 

“Refacerea şi extinderea parcului central- oraş Nădlac”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 09.10.2009.

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12692/2009
- referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare al 

primăriei oraşului Nădlac nr.12612/2009
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.12690/2009
- studiul de fezabilitate elaborat de către S.C. „3 A- arhitectură, ambient, artă”  

S.R.L. Timişoara nr.353/2009, înregistrat la primăria oraşului Nădlac 
nr.12744/2009

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.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

- prevederile 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

- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.d din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Arad

- Extras CF nr.300570 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8937 
Nădlac )

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţâmânt, 
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 şi completările ulterioare
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H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă participarea oraşului Nădlac în cadrul Programului  Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin proiectul      
“Refacerea şi extinderea parcului central din oraşul  Nădlac.”

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru investiţia “Refacerea şi
extinderea parcului central din oraşul Nădlac,” precum şi indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ-
teritoriale, a acordului privind încheierea în termenul prevăzut a contractului pentru 
finanţare nerambursabilă.

Art.4.(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 549,20 mii lei cu TVA.
        (2) Se aprobă contribuţia Consiliului local Nădlac în sumă de 54,92 mii lei cu 

TVA, reprezentând 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
  Art.5. Se aprobă punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului în 

suprafaţă de 1,25 ha, teren identificat conform prevederilor anexei nr.7 din Hotărârea 
Guvernului nr.976/2002, poziţia nr.28, pct.1.6.2 şi a terenului în suprafaţă de 1100 mp 
din parcela nr. top.826/2/2, evidenţiată în extras CF nr.300570 Nădlac ( provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr.8937 Nădlac ).

Art.6. Se emite angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie 
publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice referitor la acest 
proiect.

Art.7. 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.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlului Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartiment Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate
            FAUR MARIA CARMEN  Secretar

     Alexandru Gros


