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HOTĂRÂREA Nr.60 
Din 11.04.2011 

privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a 
sectoarelor de drum din administrarea Consiliului Local al orașului Nădlac în 

vederea realizării obiectivului “Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, 
judeţul Arad”, prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, a protocolului de predare-primire, precum și a 
declarației pe proprie răspundere, conform Hotărârii Guvernului nr.251/2011 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 11.04.2011, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5155/2011 
- Referatul arhitectului- şef din cadrul primăriei, nr.5221/2011 
- Adresa Consiliului Județean Arad, Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic 

Investiții, nr.5039/05.04.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.5040/06.04.2011 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2011 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea reţelei de 
străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad” 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/28.08.2001 privind inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nădlac, Hotărârea 
Guvernului nr.976/2002- anexa nr.7 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr/53/31.03.2009 privind însușirea de 
către Consiliul Local al orașului Nădlac a inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Nădlac 

- Prevederile art.12, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare 

- Prevederile art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările și completrările ulterioare 

- prevederile art.3, alin.4 din O.U.G. nr.105/2010- pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, anexa nr.1 prin 
Programul PNDI 2011-2015, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile art.2, alin.3 din Normele metodologice pentru derularea 
proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.251/2011 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare 

- prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi competările 
ulterioare 

- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare 
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- prevederile art.36 , alin (4) lit. ,,d” şi “e” , alin (5) lit .c din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 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 

 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 darea în administrare a sectoarelor de drum proprietatea 
publică a orașului Nădlac- anexa nr.1 la prezenta hotărâre, către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului, din administrarea Consiliului Local Nădlac în vederea realizării 
proiectului “Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”, prin 
Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, conform protocolului de predare-
primire- anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
 total investiţie (incl. TVA)            :  18.967.358 lei  

din care  C+M    :  12.618.622 lei  
din care supusă procedurii de achiziţie :  12.976.734 lei  
Art.3. Se aprobă emiterea declarației pe proprie răspundere că terenul este 

liber de orice sarcini și nu se află în litigii, conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează primarul orașului Nădlac- VASILE CICEAC  să semneze 
cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului protocolul de 
predare-primire a sectoarelor de drum menționate în cuprinsul art.1. 

Art.5. Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător art.2 
din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2011. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac, 
• Compartimentului Informatizare din cadrul primăriei 
• Compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei  
• Compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
• Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
• Consiliului Judeţean Arad 
• Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios. 

 
             
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Ing.Sorin Ivan Şproch                         Secretar 

Gros Alexandru 
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