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HOTĂRÂREA Nr.28 
Din 24.02.2011 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
“Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad” 

 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.02.2011, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2611/2011 
- Referatul arhitectului- şef din cadrul primăriei, nr.2612/2011 
- 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 

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

- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie efectuat de SC VIADUCT 
SRL 

- 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 

- prevederile OG nr.105/2010- anexa nr.1 prin Programul PNDI 2011-2015 
- avizul favprabil 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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 

 total investiţie (incl. TVA)            :  14.313.732 lei / 3.338.246 € 
din care  C+M    :  12.618.622 lei / 2.942.913 € 
din care supusă procedurii de achiziţie :  12.976.734 lei / 3.026.430 € 

 
- lucrările investiţiei- modernizare străzi pe o lungime de 13,476 km, 

conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Finanţarea investiţiei se va asigura din Bugetul aprobat prin OG 
nr.105/2010- anexa nr.1 prin Programul PNDI 2011-2015. 
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Art.4. Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător toate 
hotărârile contrare adoptate prezentei anterior. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac, 
• Compartimentului Informatizare din cadrul primăriei 
• Compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei  
• Compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei 
• Compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
• Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
• Consiliului Judeţean Arad 
• Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii 

Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul 
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios. 

 
             
 

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

Gros Alexandru 
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