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Nr.847 din 26.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE:

CICEAC VASILE, primarul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac,
Având în vedere:

- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- 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:

Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre
privind aprobarea participării în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013 cu proiectul #Dezvoltarea centrelor pentru vizitatori
pentru vizitatori pentru un turism activ#.

Prin hotărârea care este necesar a se adopta, Consiliul Local Nădlac se obligă
să asigure contractarea finanţării nerambursabile, precum şi cofinanţarea  din
bugetul local a  procentului de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile, bineînțeles
suma necesară 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, deoarece acesta încă nu a fost supus aprobării consiliului. Ceea ce este
necesar a se preciza, este necesitatea asigurării mentenanței obiectivului din fonduri
proprii pe tot parcursul sustenabilității de minim de 5 ani de la data terminării
implementării proiectului.

Dezvoltarea unui centru pentru vizitatori in vederea promovarii turismului
activ reprezinta o idee inovatoare in  ceea ce priveste turismul alternativ din zona
Nadlac si va oferi atat informatii cu privire la  obiectivele si tipurile de turism care
pot fi practicate in zona transfrontaliera cat si pachete turistice pentru vizitatorii
interesati de  obiectivele turistice din regiunile de granita.

Proiectul s-a analizat pornind de la premiza funcţionalităţii acestuia pentru a
satisface solicitările beneficiarului pentru creearea unui centru ecoturistic destinat
unor activităţi de recreere, distracţie, sport pentru copii, acticităţi extrascolare.

Interventia propusa va avea la baza un concept de punere in valoare a zonei,
propunand un ansamblu de amenajari urbanistice si dotari pentru realizarea



activitatiilor interactive in aer liber care sa atraga si sa sustina o dezvoltare durabila
a localitatii.

Este vizata astfel construirea unui centru ecoturistic care sa confere  activitati
de informare, sportive, activitati in aer liber, de meditare, educationale si de
interactiune, etc.

Se va urmari realizarea unei zone atractive pentru locuitori si pentru
vizitatorii localitatii care va avea drept scop diminuarea activitatiilor de sezamant,
de seditentarism si diminuarea obezitatii, punand in valoare activitatiile de
intercatiune si relaxare in aer liber.

Principala functiune, aceea de traseu cu obstacole va deservi la initierea
tinerilor participanti dar in acelasi timp si la dezvoltarea si atragerea lor inspre
activitatiile de teren.

O alta functiune definitorie este cea de orientare in spatiu si teren care va
dezvolta miscarea si munca in echipa sau individuala.

Un accent deosebit il au locurile de socializare, de tipul foisoarelor, locuriile
de odihna sub forma de sceneta, bancutele razlete, competitiile si traseele de
ciclism.

S-au analizat variante de proiect pentru numai cladirea propusă deoarece
traseele propuse, dotarile au practic accesi funcţiune, cladirea din punct de vedere a
materialului de construcţie poate fi din lemn, zidărie de caramidă, piatră, etc
Lucrările propuse constau în următoarele lucrări:

 construire cladire deservire centru ecoturistic
 împrejmuire partială amplasament
 amenajare pistă de biciclete
 amenajare loc de odihnă din lemn
 amenajare puncte de interes pentru diverse activităţi sportive
 dotarea cu echipamente sportive pentru identificare şi poziţionare , biciclete,

lampi
Terenul pe care se propune amenajarea centrului ecoturistic se află inclus în

intravilanul Oraşului Nădlac, aflat în întreţinerea beneficiarului - Oraşul Nădlac-
domeniu public- parcela nr. cad. 303565, CF nr.303565 Nădlac, 84.000 mp.

Prin lucrările propuse se urmăreşte realizarea unor amenajări exterioare care să
îmbunătăţească şi să atragă în special copii spre natură. Materialele folosite sunt cu
specific local, ecologice care nu produc un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Fiind un proiect de utilitate publică, negenerator de profit, 100% din valoarea
totală estimată a investiţiei va putea fi finanţat din fonduri europene
nerambursabile, prin Programul de Dezvoltare Transfrontalieră România – Ungaria
sau alte surse atrase de beneficiar.
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