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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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.14
                                             Din 19.01.2011

cu privire la asigurarea surselor de finantare pentru proiectul,,Instalare sistem de 
incalzire cu pompe de caldura  la Gradinita PP Nr.1 Nădlac,  Orasul  Nadlac,   Jud.  Arad”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.01.2011,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.273/2011
- referatul Cabinetului primarului nr.255/2011
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.171/27.12.2010 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”

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.13/19.01.2011 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru investiţia ,,Instalare sistem de incalzire cu pompe de 
caldura  la Gradinita PP Nr.1 Nădlac,  Orasul  Nadlac,   Jud.  Arad”

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile Art.36 (2), lit.”b”, “c” şi (4) lit. ,,d” , ,,e”, (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

- 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 principalii indicatori tehnico – economici pentru investiţia
„Instalare sistem de incalzire cu pompe de caldura  la Gradinita PP Nr.1 Nădlac,  Orasul  
Nadlac,   Jud.  Arad ”, după cum urmează :
7.1 Valoarea investitiei 573,759 mii lei 133,743 mii euro

 din care constructii montaj (C+M) 397,669 mii lei 92,697 mii euro
7.2 Esalonarea investitiei   - 100 % anul 1 573,759 mii lei 133,743 mii euro

 din care constructii montaj (C+M) 397,669 mii lei 92,697 mii euro
7.3 Durata de realizare 12 Luni

7.4
Capacitati in unitati fizice si valorice  -
volum incalzit  de instalatia propusa 1532 mc
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7.5

Alţi indicatori specifici domeniului de 
activitate în care este realizată 
investitia, după caz- putere instalata 57,6 kw

Art.2. Finantarea investitiei  „Instalare sistem de incalzire cu pompe de caldura  la 
Gradinita PP Nr.1 Nădlac,  Orasul  Nadlac,   Jud.  Arad” se va sigura astfel :

- 90 %  din valoarea eligibila a proiectului , respectiv 516,383 mii lei  din Fondul de 
Mediu prin accesarea programului ,,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”

- 10 % din valoarea eligibila a proiectului, respectiv 57,376 mii lei din surse proprii,
de la bugetul local .

- cheltuielile neeligibile sau alte cheltuieli care pot aparea pe parcurs vor fi 
suportate de la bugetul local  . 

Finantarea investitiei Procentaj Valoare (mii lei )
Finantare nerambursabila - Fondul de mediu 90 % 516,383
Fonduri proprii - bugetul local 10 % 57,376

Art.3. Consiliul Local al oraşului Nădlac se obliga sa asigure sursele financiare 
necesare in vederea sustinerii contributiei poprii  in valoare de  57,376 mii lei, care se va 
avea în vedere la data elaborării bugetului pentru anul fiscal 2011.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului informatizare 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                    
          Ing. Sorin Ivan Şproch                        Secretar

  Gros Alexandru

            


