
  

  
 
 

Nr.146/24.09.2021         Proiect 

                                                                          Avizat secretar general UAT Nădlac 
            

 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din ____2021 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul 

cu denumirea "Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad" 

 
 

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

______.2021, 
Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 6075/24.09.2021 

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6074/24.09.2021 

- documentaţia " Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul 
Arad ", faza S.F, proiect nr. 251/2021, elaborat de S.C. ALFAVAR HOLDING 

S.R.L. înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 6014/22.09.2021 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, actualizată 
- prevederile art.41, 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 _______ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală 
- avizul _______ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul ______ 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. 251/2021 cu denumirea " Amenajare Piață 

Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad ", faza Studiu de fezabilitate, 
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documentație elaborată de către S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L., beneficiar ORAȘ 

NĂDLAC, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului " Amenajare Piață Agroalimentară 

localitatea Nădlac, județul Arad ", faza S.F., în sumă totală de 4.088.191,53 Ron       
( incl. TVA ), din care C+M 2.962.718,33 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 
 

 

INIŢIATOR 
PRIMAR ORAŞ NĂDLAC 

 



 - 

  

  
 
     

Nr. 6075 din 24.09.2021 

 

REFERAT DE APROBARE: 

 

Mărginean Ioan-Radu, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, 
Având în vedere: 

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 6074/24.09.2021 

- documentaţia " Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul 

Arad ", faza S.F, proiect nr. 251/2021, elaborat de S.C. ALFAVAR HOLDING 
S.R.L. înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 6014/22.09.2021 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, actualizată 

- prevederile art.41, 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 

 

 

PROPUN: 
 

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu 
denumirea " Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad ". 

 Documentația a fost elaborată în scopul găsirii unei soluții pentru modernizarea 

și extinderea pieței agroalimentare din Nădlac, prin intermediul relocării acesteia pe un 

amplasament nou. Soluția recomandată îndeplinește obiectivele investiției, prin 
intermediul unei concepții tehnice moderne, sustenabile și cu un raport 

cost/performantă optim. 

 
Primar oraș Nădlac 

Mărginean Ioan-Radu 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

Nr.   6074 din 24.09.2021 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile Planului de Urbanism General al oraşului Nădlac aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 169 din 30.12.2013 si situația faptică de pe teren propun: 

-aprobarea documentației " Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nadlac, judetul Arad 
", faza S.F., proiect nr. 251/2021 înregistrat cu nr. 6014/22.09.2021, elaborat de S.C. ALFAVAR HOLDING 
S.R.L.  

Proiectul propune modernizarea și extinderea pieței agroalimentare prin relocarea acesteia pe 
strada Nicolae Bălcescu nr. 89. Soluția recomandată cuprinde realizarea unei clădiri pentru 
comercializarea lactatelor și a cărnii în varianta compact de 358,54 mp, un număr de 8-10 chioșcuri 
modulare de lemn ocupând 60 mp, o zona de mese pentru comercializarea fructelor, legumelor și a 
florilor în suprafață de 693 mp, pavaj pietonal și carosabil, parcări, platformă de gunoi, împrejmuire, 
amenajări exterioare și mobilier urban, utilități, iluminat, soluție audio-video.  

Proiectul nu cuprindere mobilarea, amenajari la stradă și realizarea branșamentelor la utilități. 
 

Valoare totală investiţie (incl. TVA)            4.088.191,53 lei  
-din care  C+M (incl. TVA): 2.962.718,33 lei,  conform Devizului general 
   

 
Supunerea spre aprobarea Consiliului Local Nădlac a celor mai sus menționate este necesară 

pentru realizarea procedurii de autorizare și execuție a lucrării "Amenajare Piață Agroalimentară 

localitatea Nadlac, judetul Arad ". 

Conform avizului de la Direcția de Sănătate Publică, la faza DTAC este necesar întocmirea unui 

studiu de evaluare a impactului asupra sănătății publice. 

 

                           Întocmit  

                     Dipl.ing. Istvanovicz Calin 
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