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HOTĂRÂREA Nr.71 

din 28.04.2021 
privind introducerea investiției - ”Amenajare trotuare și parcări zona centrală, 

str. Nicolae Bălcescu, oraș Nădlac” în inventarul domeniului public al Orașului 
Nădlac 

 

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

28.04.2021, 

Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.2940/23.04.2021 
- referatul compartimentului pentru managementul proiectelor din cadrul 

primăriei nr.2939/23.04.2021 
- Contractul de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile Programului național pentru dezvoltare rurală nr. 

C1920072R202950200187/08.08.2018 încheiat între Agenția pentru finanțarea 
investițiilor rurale  și Orașul Nădlac 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4412/10.08.2020 
- prevederile art.129 alin. (2) lit. c, art.286(1), (4), art.287, lit.b 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, protecţie 
mediu 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 art.139(2)lit.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 completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Nădlac, prin includerea în cadrul Secțiunii I – ”Bunuri imobile” anexa nr. 

1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009, investiția - 
”Amenajare trotuare și parcări zona centrală, str. Nicolae Bălcescu, oraș 

Nădlac”, cu valoarea de 397.079,61 lei cu TVA, conform procesului verbal de recepție 
întocmit la terminarea lucrărilor nr. 4412/10.08.2020, astfel: 
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Secţiunea I :Bunuri imobile 

  
Nr. 
  

crt. 

 
Codul 

de 

clasific
are 

      
Denumirea bunului 

     
Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii, 
sau, după 

caz, dării în 
folosinţă 

 
Valoarea 

de 

inventar 

 
Situaţia 
juridică        

actuală 
 

  0   1                 2 3              4 5 6 

3. 1.3.7. ”Amenajare trotuare 

și parcări zona 
centrală” 

str. Nicolae  

Bălcescu 

2020 397.079,

61 

H.C.L.nr. 

71/ 
28.04.2021 

  
     Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 
 compartiment managementul proiectelor din cadrul primăriei 
 compartiment administrarea patrimoniului din cadrul primăriei 

 serviciul buget din cadrul primăriei 
 Consiliul Județean Arad 

 Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 

 

 
 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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