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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.16
din 26.01.2012

privind aprobarea participării în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013 cu proiectul #Dezvoltarea centrelor pentru vizitatori pentru

un turism activ#

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.01.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.847/2012
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.846/2012
- 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 activități social culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și 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 Oraşului Nădlac în cadrul proiectului cu titlul
#Dezvoltarea centrelor pentru vizitatori pentru un turism activ# în cadrul Programului de
cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în valoare de 524146 Euro, consiliul
local Nădlac obligându-se să asigure cofinanţarea  din bugetul local a  procentului de 2 %
din valoarea cheltuielilor eligibile în cuantum de 10482,92 Euro, valoarea în lei fiind în
cuantum de 45103 lei (curs 4,3025 Euro/lei), suma urmând a se aloca printr-o hotărâre
de consiliu ulterioară la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local
Nădlac pentru anul 2012.

Art.3. Se aprobă asigurarea mentenanței întregului obiectiv turistic din fonduri
proprii, pe parcursul sustenabilității de minim de 5 ani de la data terminării implementării
proiectului.

Art.4. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul #Centru ecoturistic- oraș
Nădlac, județul Arad#, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac,
 compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ- Compartimentul Controlul legalităţii actelor şi contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Șomrak Dușan Secretar

Gros Alexandru
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