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HOTĂRÂREA Nr.75
din 15.04.2010

privind avizul Consiliului Local Nădlac referitor la necesitatea şi oportunitatea unei
investiţii

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
15.04.2010

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.4075/2010
- referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare al

primăriei oraşului Nădlac nr.4045/2010
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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

- Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar acordat pentru proiectele de
investiţii în  valorificarea resurselor regenerabile de energie  pentru producerea
energiei verzi în cadrul Axei 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice
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 acordă avizul de oportunitate şi necesitate referitor la proiectul cu
titlul ”Modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice prin
valorificarea resursei regenerabile: biomasă agricolă, în oraş Nădlac, jud. Arad”, în
valoare totală de 42.658.929 lei TVA inclus, din care contribuţia proprie reprezentând un
procent de 2% din valoarea eligibilă este în cuantum de 717.484 lei, iar 6.784.710 lei
reprezintă TVA, care are următoarele obiective:

- mărirea capacităţii de producţie şi asigurării continuităţii, în alimentarea cu
energie termică a consumatorilor de pe traseu, în condiţii de siguranţă şi la parametrii
tehnici proiectaţi;

- valorificarea resursei regenerabile de energie, biomasa agricolă, pentru
producerea energiei verzi, astfel creând o sursă de energie termică eficientă, cu costuri
reduse

Art.2. 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
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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