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HOTĂRÂREA Nr.101 
din 06.08.2021 

privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  proiectului ”Realizare drum 

agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în cadrul Programului AFIR, Submăsura 
4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 

silvice 

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

06.08.2021, 

Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.4965/04.08.2021 

- Referatul nr.4938/03.08.2021 al insp. Iasovics Claudiu- responsabil pentru 

pregătirea și depunerea proiectului  
- GHIDUL SOLICITANTULUI (varianta consultativă) pentru accesarea 

submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructură de acces 
agricolă – depunere on-line - Versiunea 2021 

- 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 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.b, c, alin.4, lit.a, d,  art.139(3) lit.a, e, g 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă participarea Orașului Nădlac în cadrul proiectului ”Realizare 

drum agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului AFIR, Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice. 

 Art.2. Se aprobă alocarea sumei necesare pentru întocmirea cererii de finanțare 

și a studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Realizare drum agricol de acces către 

ferme în orașul Nădlac” în cuantum de 100.000 lei din bugetul local- Cap.84 
Transporturi, Titlu cheltuieli de capital. 

Art.3. Se aprobă traseul drumului propus spre modernizare, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

 Serviciul buget  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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ORAŞ NĂDLAC 
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 Insp. Iasovics Claudiu 

 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

 

 
          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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