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Nr.551 din 18.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE:

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

- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.549/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.550/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.18/27.01.2009 privind aprobarea

participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului „Studiu de fezabilitate şi
proiect tehnic pentru drumul Csanad Palota- Nădlac”

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.114/29.07.2010 privind participarea
Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului HURO/0801/082 „Pregătirea
construcţiei drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”, precum şi
asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/24.11.2010 pentru aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul - Construire drum de legătură
Csanadpalota- Nădlac

- 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 completărilor dosarului
depus pentru finanţare, fiind necesar completarea datelor aprobate prin Studiul de
fezabilitate pentru obiectivul - Construire drum de legătură Csanadpalota- Nădlac,
respectiv Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/24.11.2010.

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 în cuantum de
28487,12 Euro, valoarea în lei fiind în cuantum de 124.000 lei, 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, precizându-se faptul că
valoarea totală a proiectului este în valoare de 1.424.356 Euro. 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.

Drumul proiectat se situează în intravilanul şi extravilanul oraşului Nădlac,
judeţul Arad, acesta se suprapune pe traseul a două drumuri existente şi anume:

 În intravilan strada Vasile Lucaciu care se intersectează cu DN7 - km
594+285,40, partea dreaptă;

 În extravilan, drumul de exploatare cu numărul cadastral DC126 până
la frontiera cu Ungaria.

Traseul proiectat în lungime de 4,30 km asigură legătura directă între Oraşul
Nădlac şi frontiera cu Ungaria, spre localitatea Csanadpalota.

Scopul direct al proiectului este pregătirea lucrărilor de execuţie a  drumului
de legătură între Csanadpalota şi Nădlac (8,7 km), din care 4.3 km pe teritoriul
oraşului Nădlac.

Prin acest proiect se urmăreşte construirea unui drum de legătură dintre două
localităţi învecinate, pentru asigurarea confortului şi siguranţei în exploatare a
tuturor participanţilor la trafic, funcţie de normele actuale, lucrările de modernizare,
reabilitare a drumului constau în:

- reciclarea îmbrăcămintei bituminoase existente între km 0+000 …0+770,00,
(în grosime medie de 10 cm) la rece, cu adaos de material granular şi stabilizare cu
ciment şi bitum spumat. Prin această operaţiune se va asigura planeitatea părţii
carosabile existente, uniformitatea capacităţii portante;

- realizarea unor casete de lărgire a fundaţiei drumului cu scoaterea bordurii de
beton existente;

- realizarea unei structuri rutiere cu îmbrăcăminte asfaltică în două straturi cu
luarea în considerare a cerinţelor beneficiarului, a traficului şi a caracteristicilor
geotehnice existente;

- asigurarea continuităţii scurgerii apelor pluviale prin decolmatarea şanţurilor
şi podeţelor existente, respectiv realizarea unor şanţuri şi podeţe noi;

- corectarea în plan şi spaţiu a elementelor geometrice ale traseului existent;
- reamenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, drumurile clasificate;
- lucrări de semnalizare rutieră;
- refacerea acceselor la proprietăţi pentru a asigura continuitatea scurgerii

apelor pluviale şi datorită ridicării drumului în medie cu 15 cm;
- amenajarea trotuarelor pentru circulaţia pietonală în intravilanul Oraşului

Nădlac.
Proiectul este de o importanță deosebită pentru localitatea Nădlac, fiind

necesar convocarea Consiliului Local nădlac în ședință extraordinară, deoarece data
depunerii proiectului la autoritățile din Ungaria este 20.01.2012.

Primar
VASILE CICEAC


