
  

  
 
      

            

HOTĂRÂREA Nr.139 
din 24.09.2021 

privind modificarea devizului general pentru proiectul 

cu denumirea "Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac", faza 

P.T.+ D.E.+C.S. și actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
 

 

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

24.09.2021, 

Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 6038/22.09.2021 

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6037/22.09.2021 

- devizul general pentru proiectul " Modernizare și reabilitare rețea de străzi 
din orașul Nădlac ", faza P.T.+ D.E.+C.S. înregistrat la primăria orașului 

Nădlac sub nr. 6036/22.09.2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.16/09.02.2017 privind aprobarea 
documentației pentru investiția ˝Modernizare și reabilitare rețea de străzi din 

orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.126/27.09.2018 privind aprobarea 

proiectului cu denumirea "Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul 
Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. și a devizului general  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.156/30.10.2018 privind modificarea 

devizului general pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și reabilitare 
rețea de străzi din orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S.  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.31/19.03.2019 privind modificarea 

devizului general pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și reabilitare 
rețea de străzi din orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S.  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.38/20.02.2020 privind modificarea 

devizului general pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și reabilitare 

rețea de străzi din orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. 
- Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, actualizată 
- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 
proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului național de dezvoltare locală, actualizată 
- prevederile Ordinului nr.1851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale ai 

Administrației Publice  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

republicat, actualizată 

- prevederile art.129(2), lit.”b”, ”c”, ”e”, (4), lit.”d” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- 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 faorabil al comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport  

În temeiul prevederilor art.139(3) lit.”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 modifică devizul general pentru proiectul " Modernizare și reabilitare 

rețea de străzi din orașul Nădlac ", faza P.T.+ D.E.+C.S., în sumă totală de 

7.263.157,97 Ron  ( incl. TVA ), din care C+M 6.834.423,97 Ron, conform anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se actualizează indicatorii tehnico economici pentru proiectul                   

" Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac ", faza P.T.+ D.E.+C.S., 

conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cofinanțarea în valoare de 339.886,00 Ron este asigurată din bugetul 

local al Orașului Nădlac.  

Art.4. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile contrare 

prezentei adoptate anterior. 
Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

 arhitect-șef din cadrul primăriei 
 compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

 Serviciul buget din cadrul primăriei 

 compartiment achiziţii publice din cadrul primăriei 
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios 

 

  

 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ALEXANDRINA-NICOLETA HUSZARIK     SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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