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HOTĂRÂREA Nr.127
Din 27.08.2009
privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu
proiectul investiţia “Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă
şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.08.2009.
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac , nr. 11.046/26.08.2009
referatul d-lui Iasovics Claudiu, inspector din cadrul compartimentului
informatizare al primăriei oraşului Nădlac nr.11.012/25.08.2009
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.98/18.06.2009 privind acordul Consiliului
Local Nădlac referitor la participarea în cadrul proiectului cu privire la
modernizarea, extinderea şi dotarea "Grupului Şcolar Jozef Gregor TajovskyLocal nr.2 " din orasul Nadlac
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară
3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă
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 art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă participarea Consiliului local Nădlac la Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3-Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu
proiectul investiţia “Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă
şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”.
Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 3.767.185,26 RON.
(2) Se aprobă contribuţia Consiliului local Nădlac cu suma de 70.425,84 RON,
reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
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(3) Se aprobă contribuţia Consiliului Local Nădlac cu suma de 245.893,05 RON,
reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Art.3. Se desemnează responsabil legal de proiect domnul Vasile Ciceac, primar al
oraşului Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, strada Vasile Lucaciu, nr. 91, posesor al CI
seria AR, nr. 103233.
Art.4. Consiliul Local Nădlac se obligă să asigure mentenanţa investiţiei pe o
perioada nelimitată de timp şi se obligă să aloce fondurile necesare bunei desfăşurări a
activităţii atâta timp cât Grupul şcolar va aparţine de Consiliul Local .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios.
Contrasemnează pentru legalitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FAUR MARIA CARMEN
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