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HOTĂRÂREA Nr. 160 
din 26.10.2021 

privind implementarea proiectului „ Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac” 

 
 

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

26.10.2021, 
Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr.6681/21.10.2021 

- Referatul nr.6680/21.10.2021 al insp. Iasovics Claudiu- responsabil pentru 
pregătirea și depunerea proiectului  

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6738/25.10.2021 

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată 
- prevederile art. 8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 

contracte sau convenții 

- Ghidul Solicitantului - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole si silvice, submăsura 4.3, Componenta - 

Infrastructura de acces agricolă, publicat de Agentia pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 101/06.08.2021 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 

silvic 

- Documentația tehnico-economică "Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac, 

jud. Arad", faza D.A.L.I., elaborată de SC DROMCONS SRL,  proiect nr. 
P2150/2021 înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 6737/25.10.2021 

- 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 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului 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 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 implementarea proiectului „ Realizare drumuri agricole în 

orașul Nădlac”, denumit în continuare Proiect. 
Art. 2. - Necesitatea si oportunitatea investitiei: 

– necesitatea investiţiei rezidă în faptul că amenajarea de drumuri agricole 

va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic rutier agricol referitor la siguranţa în 

exploatarea utilajelor agricole, la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, la 
reducerea nivelului de praf în aer şi a nivelului de zgomot, la creşterea confortului, 

vitezei şi siguranţei circulaţiei; totodată, dezvoltarea unei infrastructuri rutiere agricole 

(drumuri agricole) de bună calitate în cadrul comunei, care să deservească interesele 
agricole ale comunităţii prin asigurarea accesului la terenurile agricole adiacente şi nu 

numai, crează premisele aplicării unor tehnologii de cultură moderne, conducând la 

creşterea producţiei agricole, cantitativ şi calitativ, cu efecte benefice de ordin 
economico-financiar şi social la nivelul comunităţii locale şi, implicit, la dezvoltarea 

potentialului economic al comunei; 

- oportunitatea investiţiei derivă din faptul că există posibilitatea asigurării 

finanţării proiectului propus din fonduri nerambursabile, urmare a lansării sesiunii de 
depunere de proiecte în cadrul PNDR, submasura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, Componenta - 

Infrastructura de acces agricolă”, care vizează, construirea şi/sau modernizarea 
infrastructurii agricole: drumuri de acces şi drumuri agricole de exploatare; 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autoritatea administrației publice locale se obligă să asigure 

funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la ultima transa de plata aferenta Proiectului. 
Art. 5. – Suprafetele agricole deservite de investitie sunt de 1.309 HA, 

conform plansei anexa nr. 1 la prezenta HCL. 

Art. 6. – Investitia propusa deserveste in mod direct un numar de 16 agenti 
economici agricoli si un numar de 8 agenti economici non-agricoli, numele si 

amplasamentul acestora regasindu-se in plansa anexa nr. 2, care este parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 7. – Orașul Nădlac, prin reprezentantul său legal, va permite şi asigura 
accesul public, nediscriminatoriu, cu titlu gratuit, la infrastructura ce se va realiza prin 

proiectul  amintit la articolul 1 din prezenta hotarare. 

Art. 8. – Se aprobă proiectul nr. P2150/2021 cu denumirea " Realizare drumuri 
agricole în orașul Nădlac, jud. Arad ", faza D.A.L.I., documentație elaborată de către 

SC DROMCONS SRL, beneficiar ORAȘ NĂDLAC, conform anexei nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 9. – Se aprobă valoarea totală a proiectului " Realizare drumuri agricole în 

orașul Nădlac, jud. Arad ", faza D.A.L.I.., în sumă totală de 6.314.714,66 Ron  ( incl. 
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TVA ), din care C+M 5.281.871,23 lei ( incl. TVA ), conform devizului general- anexa 

nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10. - Se desemnează responsabil legal de proiect domnul Ioan-Radu 
MĂRGINEAN, primar al orașului Nădlac, domiciliat în orașul Nădlac, str. Vasile Goldiș, 

nr.27, posesor al CI seria AR, nr. 899857, în calitatea sa de ordonator principal de 

credite. 
Art.11. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 

 Serviciul buget  

 Ahitect-șef  
 Compartiment achiziții publice 

 Compartiment managementul proiectelor 

 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
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