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HOTĂRÂREA Nr. 157 
Din 28.07.2011 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 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 oraşului Nădlac nr.9355/2011 
- Referatul Compartimentului Informatizare  din cadrul primăriei 

nr.9169/2011 
- documentaţia tehnico-economică privind Pista de biciclete in oraşul Nădlac, 

judeţul Arad, întocmit de S.C. VIADUCT S.R.L. 
- prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
- prevederile art. 13, alin (1) lit. u din OUG 196/2005 privind Fondul de 

Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 105/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile art. 13, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările 
şi completările ulterioare 

- prevederile Ordinului 49/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane emis in conformitate 
cu prevederile art. 67 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor  

- prevederile HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico – economice aferente investitiilopr publice, precum si 
a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investitii si lucrari de interventii aprobate prin Ordinul ministrului 
dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- 36 (4) lit. ,,d” , ,,e” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările ulterioare 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină; 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul “Pista de biciclete in 

oraşul Nădlac, judeţul Arad”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
1. Valoarea totală a investiţiei 2.449.440 lei,  inclusiv TVA, din care: 
 C+ M = 2.147.749 lei, din care, supuse procedurii de achiziție: 
2.221.949 lei, inclusiv TVA 
Cheltuieli neeligibile: 105.580 lei, inclusiv TVA 
Cofinanțare beneficiar 10 % din total cheltuieli eligibile: 239.386 lei, 
inclusiv TVA 
Finanțare AFM 90 % din total cheltuieli eligibile: 2.154.474 lei, inclusiv 
TVA 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac, 
• Compartimentului Informatizare din cadrul primăriei 
• Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
• Compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei  
• Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
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