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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Vasile Ciceac, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, 
Având în vedere: 

- 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 
- 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 

 
PROPUN: 

 
 Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de 
hotărâre 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”. 

Proiectul de hotărâre este necesar să conțină următoarele elemente:  
- participarea Consiliului local Nădlac în cadrul „Programului de realizare 

a pistelor pentru biciclisti”, cu proiectul “Pista de biciclete in oraşul 
Nădlac, judeţul Arad” 

- aprobarea valorii totale a proiectului, a contribuţiei Consiliului Local 
Nădlac reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului, precum și a contribuţiei Consiliului Local Nădlac, 
reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

- punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a terenului prin 
identificarea concretă a acestuia, precum și situația juridică a acestuia 

- dovedirea că 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, nu 
sunt ipotecate, precum și nu sunt aduse ca aport la capitalul social 
sau se află în proprietatea vreunei societăţi comerciale 

- desemnarea responsabilului legal de proiect. 
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  Conform Ordinului nr.1730 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului 
de finantare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti, este eligibil 
solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) acţionează în nume propriu; 
b) este proprietar sau administrator asupra terenului pe care se implementează 
proiectul pentru durata integrală a implementării; 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 şi se află în proprietate publică. 
(2) Prin excepţie, pentru suprafaţa de teren care nu se află în administrarea 
sau proprietatea solicitantului, dar se află în proprietatea ori administrarea unei 
alte autorităţi publice locale sau instituţii publice, acesta poate prezenta un 
acord din care să rezulte 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. 
 
Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: 
 
a) studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic sunt elaborate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 28/2008; 
b) studiul de fezabilitate respectă prevederile Ordinului ministrului lucrărilor 
publice şi amenajării teritoriului nr. 66/N/2000; 
c) cheltuielile proiectului sunt detaliate cantitativ şi valoric, pentru fiecare 
categorie de cheltuială prevăzută la art. 26; 
d) proiectul respectă prevederile naţionale şi comunitare privind protecţia 
mediului. 
 

 
Primar, 

Vasile Ciceac 
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