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Expunere de motive  
privind aprobarea documentaţiei: Studiu de oportunitate- Înființare parc fotovoltaic 

pentru producere de energie electrică, beneficiar: d-l Ardelean Florian 
 
 

 
 Primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac, 
 Având în vedere : 

- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei  
- adresa d-lui Ardelean Florian, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 

nr.15458/2011 
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
      PROPUN:  
 
 Supunerea spre aprobare a documentaţiei: Studiu de oportunitate- Înființare 
parc fotovoltaic pentru producere de energie electrică, beneficiar: d-l Ardelean Florian 

Beneficiarul a depus la primăria oraşului Nădlac adresă prin care solicită 
aprobarea proiectului nr.222/2011. 

Terenul care face obiectul proiectului de hotărâre este situat în Oraşul Nădlac- 
extravilan, fiind proprietatea beneficiarului, proiectul  fiind elaborat de către S.C. 
STUDIO M S.R.L. Arad. 
 Terenul nu este reglementat din punct de vedere urbanistic, terenul fiind agricol, 
situat în extravilanul localității Nădlac, având suprafața de 41.459 mp, neinfuențând în 
nici un fel caracteristicile urbanistice ale localității. Beneficiarul are intenția de 
construire a unui parc fotovoltaic pentru producere de energie electrică, obiectiv care 
nu va conduce, în ceea ce privește relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul 
poziției, accesibilităpții, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes 
general, la restricții sau interdicții. 
      Prin studiul de oportunitate solicitat, beneficiarul dorește stabilirea condițiilor 
pentru: 

- utilizarea funcțională a terenului în relație cu planurile de urbanism aprobate 
în zonă 

- trasarea și profilarea accesului din drumul de exploatare învecinat 
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- amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural existent 
Prin realizarea acestei investiții, Orașul Nădlac va intra în lista producătorilor de 

energie electrică alternativă. 
Având în vedere raportul de specialitate, documentaţia fiind completă, se 

înaintează spre analiză şi aprobare Consiliului Local Nădlac. 
 
 

Primar, 
Vasile Ciceac 
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