
  

  
 

 

HOTĂRÂREA Nr.175 

din 26.11.2021 
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general actualizat rest 

de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și 

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

      Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2021, 

Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr. 7116/09.11.2021 
- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr. 7114/09.11.2021 

- nota justificativă elaborată de către serviciul buget din cadrul primăriei 

nr.7115/09.11.2021 
- devizul general actualizat și devizul general actualizat rest de executat, 

actualizat conform O.G. 15/2021, pentru proiectul " Modernizare și 

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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.139/24.09.2021 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 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.142/20.10.2021 privind aprobarea 

devizului general actualizat, a devizului general actualizat rest de executat, 
actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și reabilitare 

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

bugetare prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, actualizată 
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- 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 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, actualizat 

- 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 activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală 

- avizul favorabil 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 aprobă devizul general actualizat pentru proiectul " Modernizare și 
reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac ", faza P.T.+ D.E.+C.S., în sumă totală de 

7.460.950,54 lei ( incl. TVA ), din care C+M 7.140.532,47 lei, conform devizului 

general- anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă devizul general actualizat rest de executat pentru proiectul " 

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

sumă totală de 1.865.798,05 lei  ( incl. TVA ), din care C+M 1.779.018,97 lei, 
conform devizului general- anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru proiectul " Modernizare și 

reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac ", faza P.T.+ D.E.+C.S., conform anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cofinațarea de la bugetul local în valoare de 243.294,46 lei. 

Art.5. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local Nădlac nr. 142/20.10.2021. 

Art.6. 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 
 
AI/6 ex 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 
Anexa nr. 3 

La HCL 
Nr. ………/………….…. 

 
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII  

“MODERNIZARE SI REABILITARE RETEA DE STRAZI DIN ORASUL NADLAC” 

 

 
I. Valoare totala investiţie (incl. TVA)   7.460.505,54 lei   
 -din care  C+M : 7.140.532,47 lei   
 -din care supusă procedurii de achiziţie: 7.140.532,47 lei  

 

 

II. Caracteristici tehnice (drum)   
 Amplasament  pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac 
 Elementele geometrice 

- în plan: 
 
◊ Lungimea: 

 
traseul proiectat se menţine peste traseul străzilor  existente la 
periferia orașului Nadlac,în general în aliniament 
9,519 km ; 

 - în profil longitudinal: străzile in general sunt cu declivități mici <0,5% 
 - profil transversal: 

◊ Lațime carosabil: 
 
 
◊ Lățime platformă: 

 
 
 
◊ Acostamente: 

 
variabil, cuprinsă între 3 și 4 m în cazul străzilor cu 1 b.circul 
între5; 5,5; 6; 9,9 m;– pentru străzi cu 2 b. de  
circulaţie 
variabil, cuprinsă între 4; 4,2; 5 m -  pentru străzi cu1b. de  

circulaţie 
                                între 6; 6,5; 7,5; 10,9 m pentru străzi cu 2 b. 
de circulaţie 
2 *0,50 și 2*0,75 m;din material pietros (10 cm p.spartă) 

 Panta transversală în aliniament: pe partea carosabilă 2,5%  sub formă de acoperiș și pantă unică 

pe acostamente 4% 
 a) Structura rutiera:  
 - pe sectoarele cu zestre existentă -.4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16; 
  -.5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4; 
  -.15 cm strat de fundație superioară din piatră spartă; 
 -pe sectoarele fără zestre inclusiv casete: - 4 cm uzura din BA16; 

- 5 cm binder din BAD22,4; 

- 15 cm p.spartă; 
- 30 cm balast 

 b) Dispozitive pentru scurgerea 

apelor:     

- podețe, din care: 
 
 
- șanţuri, din care: 

 

 
- transversale şi laterale existente și înlocuite; 
- existente menţinute, reparate şi decolmatate; 
- proiectate transversale și laterale cu Ø 500 și Ø 600 și cu    
  lungimi cuprinse între 5 și 10 m; 
- existente taluzate și decolmatate; 

- protejate, proiectate (rigola carosabila acoperita și rigola tip scafa) 
 c) Siguranța circulației rutiere: în plan orizontal și vertical 

- marcaje rutiere; 
- indicatoare rutiere. 

III. Durata de realizare: : 24 luni, din care 14 luni pentru realizarea C+M 
    
IV Finanțarea investiției: Prin Programul PNDL 2016-2020 (Guvernul Romȃniei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T A B E L 

cuprinzȃnd străzile propuse pentru modernizare în cadrul 

proiectului  
“MODERNIZARE SI REABILITARE RETEA DE STRAZI DIN ORASUL NADLAC,   

faza  (DALI)” 

 

  

Obiect Denumire 

intre 

lung 

Latime 

strada strada carosab 
  strada     [m] [m] 
  V.Goldis Independentei 1 Decembrie 550 3 
1 V.Goldis 1 Decembrie V.Lucaciu 129 4 

2 M.Kogalniceanu V.Lucaciu dig 1418 4 
3 Salcimilor M.Kogalniceanu Mures 256 4 
4 Closca M.Kogalniceanu dig 319 4 

5 Dorobanti V.Goldis Mures 277 5 
6 T.Vladimirescu I.Slavici V.Goldis 145 5 

7 M.Vitezu Dorobanti dig 675 4 
8 G.Enescu Dorobanti V.Lucaciu 586 5 
9 Decebal N.Balcescu G.Enescu 417 5 

10 Razboieni T.Vladimirescu Pescariei 339 4 
11 Grivitei W Dorobanti Pescariei 142 5 

12 Grivitei E V.Lucaciu Victoriei 490 5 
13 P.Curcanul capat W capat E 789 5 
14 Marasesti M.Luther Granicerilor 556 4 

15 A.Iancu M.Luther Granicerilor 555 4 
16 Victoriei Grivitei Caragiale 127 6 
17 Tajovsky M.Luther Caragiale 143 5,5 

18 Caraiman Tajovsky Stejarului 396 4 
19 Lacului L.Boor Caragiale 358 4 

20 Primaverii L.Boor Caragiale 352 4 

21 Recoltei Dj 709j Caragiale 500 6 

  total     9519   
 








	ORAŞ NĂDLAC
	H O T Ă R Ă Ş T E:

