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Nr.849 din 26.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE:

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

- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.848/2012
- 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 #Comorile râului Mureș și trasee turistice
tematice comune pe ambele părți ale frontierei#.

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.

Amplasamentul este Oraşul Nădlac, str. Nicolae Bălcescu, nr. 78, Judeţul Arad.
Pe lângă aspectele pe care le proiectul le propune prin lucrările de consolidare

şi extindere a cladirii existente care se află într-o stare de degradare avansată, se
salvează de la degradarea totală şi pierderea astfel a unui bun a Oraşului Nădlac.

Propunerea este următoarea:
 Construirea unui corp de clădire parter şi etaj, fundaţii izolate şi

continue din beton armat, pardoseală din beton armat,  suprastructură
cărămidă cu goluri şi stâlpi beton armat, acoperiş tip şarpantă din lemn
şi învelitoare ţiglă ceramică profilată.

 Realizare alei.



 Realizare lucrări de echipare tehnico – edilitară: alimentare cu apă
rece, electricitate, canalizare menajeră şi pluvială;

 Refacerea şarpantei la clădirea existentă, consolidări şi finisaje
În cadrul amenajării-„ Centru regional de promovare a turismului transfrontalier

şi informare turistică, în oraşul Nădlac, str. Nicolae Bălcescu nr. 78 (judeţ Arad)” se
prevede schimbarea destinaţiei clădirii existente prin:

 Demolare construcţii parazitare;
 Recompartimentare construcţie existentă;
 Reamenajare spaţii interioare;
 Refacere şarpantă;
 Construire extindere;
 Realizare lucrări de echipare tehnico – edilitară: alimentare cu apă rece,

electricitate, canalizare menajeră şi pluvială;
Ca şi lucrări conexe lucrărilor principale se vor reface tencuielile pentru toate

spaţiile interioare precum şi pardoselile. Peste tencuieli se va aplica vopsea lavabila
culori deschise. Faţadele se vor termoizola cu sistem compus din polistiren
expandat protejat cu tencuială decorativă. Se vor reface tâmplăriile uşilor şi
ferestrelor. De asemenea, se va dezafecta partea superioara a clădirii urmând a se
turna o centură de beton armat care să susţina noua învelitoare compusă din
elemente de lemn ecarisat şi învelitoare de ţiglă profilată. Atelierul aflat în spatele
corpului principal de clădire şi holul de acces vor fi dezafectate deoarece elementele
de rezistenţă ale acestora nu satisfac normele aflate în vigoare.

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.
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