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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.171
Din 27.12.2010

privind aprobarea participarii la ,,Programul privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice

de încălzire — beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de
cult”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.12.2010,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14286/2010
- referatul Grădiniţei PP Nr.1 Nădlac nr.95/20.12.2010, înregistrat la primăria

oraşului Nădlac sub nr.14203/20.12.2010
- prevederile art.36(2), lit.b, c, (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 participarea la ,,Programul privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult”, respectiv participarea la Programul Casa Verde pentru persoane
juridice derulat prin Administrarea Fondului de Mediu, în vederea realizării unui proiect
pentru realizarea sistemului de incălzire la obiectivul Grădiniţa PP Nr. 1 Nădlac, situat în
orasul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.32.

Art.2. Se desemnează primarul orasului- d-l Ciceac Vasile, în calitate de
responsabil de proiect.

Art.3. Conform legislaţiei naţionale în vigoare se aprobă derularea procedurii
pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar investiţiei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului achiziţii publice 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
Rău Lehoczki Adrian-Ilie Secretar

Gros Alexandru
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