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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.77
din 15.04.2010

privind participarea Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ŞI
REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN

VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ NĂDLAC,
JUDEŢUL ARAD” şi aprobarea cofinanţării acestuia

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

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4077/2010
- referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare al

primăriei oraşului Nădlac nr.4047/2010
- 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

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (5), lit.c 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
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 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.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului cu asigurarea tuturor resurselor financiare
necesare implementării optime a proiectului, inclusiv toate cheltuielile aferente
contribuţiei proprii necesare implementării proiectului:

- Total cheltuieli eligibile: 35.874.219 RON, din care:
- Valoarea finanţării nerambursabile: 35.156.735 RON
- Contribuţia proprie la valoarea eligibilă a cheltiuelilor: 717.484 RON
- TVA: 6.784.710 RON
TOTAL: 42.658.929 RON

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
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 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


