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HOTĂRÂREA Nr.128
Din 27.08.2009
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru
“Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”
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.o47/26.08.2009
Referatul d-lui Iasovici Claudiu, inspector din cadrul Compartimentului
Informatizare , nr.11.014/25.08.2009
referatul d/nei Ilieş Dorina, inspector din cadrul Compartimentului
Administrarea Patrimoniului Local, nr.11.085/27.08.2009
referatul
d–lui
Dvorciac
Dan
arhitect
şef
al
oraşului
,
nr.11.097/27.08.2009
prevederile art.36 , alin (4) lit. ,,d” şi “e” , alin (5) lit .c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare
prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie efectuat de SC VIADUCT
SRL
prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi competările
ulterioare
prevederile Secţiunii 3 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii
O.M.D.L.P.L. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentatiei...”, cu modificările ulterioare
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
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 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru
“Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
1. Valoarea totală a investiţiei 47.643,250 miiRON, inclusiv TVA
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2. lucrările investiţiei sunt:
- modernizare străzi în lungime de 23,275 km
rigole şi şanţuri

- asigurarea colectării apelor în zona străzilor prin proiectarea de
- lucrări de semnalizare rutieră pe plan orizontal şi vertical

Art.3. Finanţarea investiţiei se va asigura din “Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa Prioritară 2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură”
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului Informatizare din cadrul primăriei
 Compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii
Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
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