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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
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.52
Din 25.04.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 25.04.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.04.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 25.04.2014, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.52/25.04.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
25.04.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 25.04.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

3.Diverse.

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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.53
din 25.04.2014

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR –
GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare

profesională continuă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 25.04.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4401/2014
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.4394/2014
- adresa Agen

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.3987/10.04.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/19.09.2007 privind aprobarea

Studiului de fezabilitate referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G.
Tajovsky oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.171/08.11.2007 privind aprobarea
Proiectului tehnic referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G. Tajovsky
oraș Nădlac

- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finan
modificările și completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con -
cadru al documenta -economice aferente investi
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investi

- prevederile Ordonan
Programului na iile de cheltuieli
eligibile care pot fi finan

- prevederile Normelor metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală

- Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
Prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie
3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă

- 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
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- avizul favorabil al comisiei pentru activită
sănătate
sport
În temeiul art.45(3) 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 proiectul CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY” în
vederea finan i acestuia în cadrul Programului Opera -2013, Axa
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR
„J.G. TAJOVSKY”, în cuantum de 34.207.961,21 Ron.

ART 3. Se aprobă contribu Orasul Nadlac în numele și
pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât
7.097.879,16 Ron, reprezentând cofinan lui CAMPUS SCOLAR – GRUP
SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, pentru
implementarea proiectului în condi a din bugetul propriu al UAT
Oras Nadlac.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condi

ART 6. Suma aprobată conform art.3 se va aloca printr-o hotărâre de consiliu
ulterioară la data rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local Nădlac
pentru anul 2014.

ART 7. Se împuternicește Primarul Ciceac Vasile Oraş Nadlac să semeneze toate
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Oraş Nadlac şi al Partenerului.

ART 8. Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător toate
hotărârile contrare prezentei adoptate anterior.

ART 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL
Oraş Nadlac şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Oraşului Nadlac.

ART 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

 Agen pentru Dezvoltare Regională Timișoara
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul legalităţii actelor

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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