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HOTĂRÂREA Nr.141
Din 17.12.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
17.12.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
17.12.2015,

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 17.12.2015, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.141/17.12.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
17.12.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 17.12.2015.

2.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul
cod SMIS 52642 ”Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky” și aprobarea cheltuielilor
necesare finalizării acestuia.

3.Diverse.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



- 1 -

Proiect
Avizat secretar

HOTĂRÂREA nr.____
Din 17.12.2015

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 52642 ”Campus
școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării

acestuia

Consiliul Local al orașului Nădlac întrunit în ședința extraordinară din data de
17.12.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.16478/2015
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.16503/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.116/18.09.2014 privind aprobarea 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
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest nr.21531/10.12.2015, înregistrată
la primăria orașului Nădlac sub nr.16233/14.12.2015
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest nr.21436/09.12.2015, înregistrată
la primăria orașului Nădlac sub nr.16235/14.12.2015
-prevederile contractului de finanțare nr.4781/20.10.2014 privind proiectul
“Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky”, cod SMIS 52642;
- prevederile art.41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
cu modificările și completările ulterioare, care precizează că :“(1) Ordonatorii principali
de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe
clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt
prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2)
al art.49 din legea mai sus amintită.”(2) Ordonatorii principali de credite sunt
responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de
realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”
- 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 activităţi economico-financiare, agricultură, juridică
şi de disciplină
- avizul fvorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu
şi turism, administraţie publică locală
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- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

În temeiul art.45(2), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului
“Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky” cod SMIS 52642, “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”, cu atingerea
obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului
“ Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky”, cod SMIS 52642, contract de finanțare
nr. 4781/20.10.2014.

ART 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în
termenul menționat la art. 1 ( sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi
acoperite din surse proprii și alte surse ). Această valoare estimată este de
20.482.454,55 lei și va fi introdusă în bugetul local al orașului Nădlac pe anul 2016.

ART 4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea
bugetului local pe anul 2016.

ART 5. Se împuternicește Primarul orașului Nădlac, dl. Vasile Ciceac,  să
semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr.4781/20.10.2014 în
numele orașului Nădlac.

ART 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- ADR Vest
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios
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