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R E F E R A T 
 

                                   
                                       Către, 
                                             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
             Subsemnatul Aldea  Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
      Având în vedere: 

- Prevederile art.8 lit.”f” şi „g” din O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare referitor la 
obligaţiile şi răspunderile care  revin autorităţilor administraţiei publice locale, 
privind asigurarea reparării şi întreţinerii străzilor, a drumurilor podurilor, 
podeţelor modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri noi,    

- Programul pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări  pe anul 2011; 
- Prevederile art. 36 (2) lit. d, (6) lit. a pct.11, 13,  din Legea nr.215/2001 a a 

administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările ulterioare  
- Necesitatea executării acestor lucrări 

 
 

Propun: 
 
 

1. Modificarea programului pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări 
pe anul 2011, la Cap. II B, lit. b, „ Reparaţii trotuare prin pavare” pentru 
lucrarea „ Pavare intrare parc Pădurice”, prin suplimentarea cu suma de 6.000 
lei ( suma aprobată iniţial  în programul pentru lucrări edilitar gospodăreşti, 
reparaţii şi dotări pe anul 2011 a fost  de 22.500 lei). 

 
2. Modificarea programului pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări 

pe anul 2011, la Cap. I B, lit. c „ Reparaţii şi modernizări drumuri - plombări” 
prin suplimentarea cu suma de 20.300 lei ( suma aprobată iniţial  în 
programul pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2011 a 
fost  de 16.650 lei). Menţionez faptul că drumurile reparate prin plombare,  au 
fost într-o stare avansată de degradare, fiind necesară a cantitate mai mare de 
material. 

 
3. Modificarea programului pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări 

pe anul 2011, la Cap. XIV „ Amenajare spaţiu SPCLEP”, pct.4 - zugrăvit birou, 
prin suplimentarea cu suma de 3000 lei ( suma aprobată iniţial  în programul 
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pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2011 pentru 
zugrăvire birou SPCLEP a fost de 2000 de  lei). Menţionez faptul că  
suplimentarea cu suma de 3000 lei  este necesară deoarece holul de la intrare 
este degradat, cu tencuiala căzută datorită igrasiei, fiind necesară izolarea 
peretelui pe porţiunea degradată.  

 
 
4. Sumele propuse  suplimentar pentru lucrările prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 

provin de la Cap. II B , lit. b „Reparaţii trotuare prin pavare” , pct. 3 Reparare 
parcare SC Speedy Exchange SRL ( suma aprobată iniţial în programul pentru 
lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2011 a fost  de  50000 
lei, în urma modificării suma rămasă este de 20700 lei ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compatiment APL 
                                                                                                    Insp. Aldea Ioan 


