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HOTĂRÂREA Nr. 156
din 28.07.2011
privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în cadrul „Programului de realizare a
pistelor pentru biciclisti”, cu proiectul “Pista de biciclete in oraşul Nădlac, judeţul Arad”
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.07.2011,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.9355/2011
referatul d-lui Iasovics Claudiu, din cadrul compartimentului informatizare din
cadrul primăriei nr.9168/2011
referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.9171/2011
referatul compartimentului pentru cadastru și agricultură din cadrul primăriei
nr.9191/2011
referatul compartimentului pentru administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.9190/2011
referatul
compartimentului
contabilitate-casierie
din
cadrul
primăriei
nr.9408/2011
adresa Administrației Naționale Apele Române nr.8162/20.07.2011, înregistrată
la primăria orașului Nădlac sub nr.9327/20.07.2011
Ordinul nr. 1730 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a
Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), 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 Consiliului local Nădlac în cadrul „Programului de
realizare a pistelor pentru biciclisti”, cu proiectul “Pista de biciclete in oraşul Nădlac,
judeţul Arad”.
Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 2.499.440 lei,
inclusiv TVA.
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local Nădlac cu suma de
239.386 lei, inclusiv TVA, reprezentând 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului.
(3) Se aprobă contribuţia Consiliului Local Nădlac cu suma de 105.580 lei,
reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
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Art.3. Se aprobă punerea la dispoziție, pentru realizarea proiectului a terenului în
suprafață de 32.217 mp, respectiv a traseului în lungime de 10.379 m cu lățimea de 3 m,
respectiv:
Dg 897-770 m- proprietatea Statului Român- adresa Administrației Naționale
Apele Române nr.8162/20.07.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.9327/20.07.2011
De 918- 1365 m- domeniul public al Orașului Nădlac, cu vecinătăți Nord A 902,
Sud A 904, Vest A 903, Est Dg 899, din Registrul parcelelor F 11
Dg 899- 615 m- domeniul public al Orașului Nădlac, poziția nr.62, cod clasificare
1421 din inventarul domeniului public al Orașului Nădlac, aprobat conform
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.113/28.08.2001, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.976/2002- anexa nr.7, publicată în Monitorul Oficial nr.690
bis/19.09.2002,
modificată
prin
Hotărârea
Consiliului
Local
Nădlac
nr.53/31.03.2009- anexa nr.2, poziția nr.46
străzi în intravilan: George Enescu, Dorobanți, Nicolae Bălcescu, Independenței,
Calea Aradului, Vasile Lucaciu, Griviței- 7989 m- domeniul public al Orașului
Nădlac, poziția nr.1, cod clasificare 1.3.7 din inventarul domeniului public al
Orașului Nădlac, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.113/28.08.2001, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.976/2002- anexa
nr.7, publicată în Monitorul Oficial nr.690 bis/19.09.2002, modificată prin
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/31.03.2009- anexa nr.2, poziția nr.1.
Art.4. Imobilele proprietatea publică a Orașului Nădlac, respectiv De 918, Dg 899,
străzi în intravilan sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu în curs de soluţionare
la instanţele judecătoreşti, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale
sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate
publică, precum și nu sunt ipotecate.
Art.5. Imobilul proprietatea Statului Român, respectiv Dg 897, conform adresa
Administrației Naționale Apele Române nr.8162/20.07.2011, înregistrată la primăria
orașului Nădlac sub nr.9327/20.07.2011, prevede posibilitatea de a implementa proiectul
pe acest imobil, precum şi că terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în
curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit
unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru
cauză de utilitate publică, nu este ipotecat, nu este adus ca aport la capitalul social sau se
află în proprietatea vreunei societăţi comerciale.
Art.6. Se desemnează responsabil legal de proiect domnul Vasile Ciceac, primar al
oraşului Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, strada Vasile Lucaciu, nr. 91, posesor al CI
seria AR, nr. 103233.
Art.7. Consiliul Local al orasului Nadlac se angajează să încheie, prin reprezentantul
legal desemnat pentru prezentul proiect, domnul CICEAC Vasile, în termenul prevăzut
conform Ghidului de finanţare publicat, contractul de finanţare nerambursabilă.
Art.8. Consiliul Local al orasului Nadlac se angajează să întocmească documentaţia
de achiziţie publică, să organizeze şi să deruleze procedura de achiziţie publică şi
realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile
publice.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică:
• Primarului oraşului Nădlac,
• Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
• compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios
Preşedinte de şedinţă
Mokoș Pavel
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