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HOTĂRÂREA Nr.111
din 24.11.2020
privind aprobarea proiectului cu denumirea "Pavare trotuare zona centrală" și a
devizului general
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
24.11.2020,
Având în vedere:
inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare
înregistrat cu nr. 5641/15.10.2020
referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 5640/15.10.2020
documentaţia " Pavare trotuare zona centrală ", faza P.T.E., proiect nr.
4036/17.07.2020, elaborat de Total Business Land SRL înregistrat la
primăria orașului Nădlac sub nr. 5160/18.09.2020
Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 31.03.2020 privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general
pentru proiectul cu denumirea "Pavare trotuare zona centrală"
prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, actualizată
prevederile art.41, art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, actualizată
prevederile Secţiunii 3 din
Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, 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 art.129, alin.2, lit.b, lit.c , alin.4, lit.d din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
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 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” din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul nr. 4036/17.07.2020 cu denumirea " Pavare trotuare
zona centrală ", faza P.T.E., documentație elaborată de către Total Business Land SRL,
beneficiar ORAȘ NĂDLAC, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului " Pavare trotuare zona centrală ",
faza P.T.E., în sumă totală de 1.540.860,56 Ron ( incl. TVA ), din care C+M
1.276.435,35 lei ( incl. TVA ), conform devizului general- anexa nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. 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
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