
  

  
 
      

Nr. 62/12.04.2021              Proiect 

                                                                          Avizat secretar general UAT Nădlac 
            

 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din ____2021 
privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea "Amenajare 

strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad",  

faza P.T.+ D.E.+C.S.  
 

 

      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. 2641/12.04.2021 

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 2640/12.04.2021 

- devizul general pentru proiectul "Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile 
Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S., înregistrat la 

primăria orașului Nădlac sub nr. 2639/12.04.2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/24.04.2019 privind aprobarea 

proiectului cu denumirea "Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și 
Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S. și a devizului general 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.68/16.06.2020 privind modificarea 

devizului general pentru proiectul cu denimirea"Amenajare străzi în orașul 
Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S. 

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

construcții, republicată, actualizată 
- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

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, actualizată 

- prevederile art.129(2), lit.”b”, ”c”, ”e”, (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” , ”g” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 
Art.1. Se modifică devizul general pentru proiectul " Amenajare străzi în orașul 

Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad ", faza P.T.+ D.E.+C.S., în sumă 

totală de 4.573.864,45 Ron  ( incl. TVA ), din care C+M 3.945.916,57 lei, conform 
devizului general, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local Nădlac nr.68/16.06.2020. 

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 

 



  

  
 
      

            

 
HOTĂRÂREA Nr.68 

din 16.06.2020 

privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea "Amenajare 

strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad",  
faza P.T.+ D.E.+C.S.  

 
 

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

16.06.2020, 

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

înregistrat cu nr. 2888/22.05.2020 

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 2887/22.05.2020 
- devizul general pentru proiectul "Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile 

Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S., înregistrat la 

primăria orașului Nădlac sub nr. 2886/22.05.2020 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.106/28.06.2018 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea 

"Modernizare străzi în orașul Nădlac, județul Arad" și "Amenajare străzi în 

orașul Nădlac, străzi Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad" 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/24.04.2019 privind aprobarea 

proiectului cu denumirea "Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi 

și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S. și a devizului general 
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, actualizată 

- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
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, actualizată 

- prevederile art.129(2), lit.”b”, ”c”, ”e”, (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” , ”g” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se modifică devizul general pentru proiectul "Amenajare străzi în orașul 
Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+ D.E.+C.S., în sumă 

totală de 4.492.900,13 Ron  ( incl. TVA ), din care C+M 3.874.279,79 lei, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/24.04.2019. 

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 

 
  

 

   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    
ALEXANDRINA- NICOLETA HUSZARIK                   SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 

 
 

 

 
AI/6 ex 

 



  

  
 
      

   

 
HOTĂRÂREA Nr.43 

din 24.04.2019 

privind aprobarea proiectului cu denumirea "Amenajare străzi în orașul Nădlac, 

str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+ D.E.+C.S. și a devizului 
general  

 

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

24.04.2019, 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2048/22.03.2019 
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 2047/22.03.2019 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.106/28.06.2018 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea 
"Modernizare străzi în orașul Nădlac, județul Arad" și "Amenajare străzi în 

orașul Nădlac, străzi Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad" 

- documentaţia „Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul 
Nou, județul Arad”,  faza P.T.+D.E., proiect nr. 01/2019, elaborat de S.C. 

EDIL PRO CONSTRUCT S.R.L, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 

1700/12.03.2019 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, actualizată 

- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

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, actualizată 
- prevederile art.36(2), lit. b, c, e, (4), lit.d, din Legea nr.215/2001  privind 

administraţia publică locală, republicată, 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 art.45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, actualizată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă proiectul nr.01/2019 cu denumirea „Amenajare străzi în orașul 

Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad”,  faza P.T.+D.E., documentație 
elaborată de către S.C. EDIL PRO CONSTRUCT S.R.L., beneficiar Orașul Nădlac, 

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

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului " Amenajare străzi în orașul 

Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad ", faza P.T.+ D.E., în sumă totală 

de 5.755.367,82 Ron  ( incl. TVA ), din care C+M 4.974.646,54 lei, 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 

 

 
 

  

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  HUSZARIK ALEXANDRINA-NICOLETA                             SECRETAR   

                                                                                     ALEXANDRU GROS 
 
 
 

 
 
 
AI/6 ex 
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Nr.2641/12.04.2021 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE: 
 
 

 Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac, 

 Având în vedere: 

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 2640/12.04.2021 
- devizul general pentru proiectul "Amenajare străzi în orașul Nădlac, 

str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S., 

înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 2639/12.04.2021 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/24.04.2019 privind aprobarea 

proiectului cu denumirea "Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile 

Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S. și a 
devizului general 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.68/16.06.2020 privind 

modificarea devizului general pentru proiectul cu denimirea"Amenajare 

străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", 
faza P.T.+D.E.+C.S. 

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

construcții, republicată, actualizată 
- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, 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, actualizată 

- prevederile art.129(2), lit.”b”, ”c”, ”e”, (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 modificarea devizului general pentru proiectul cu 

denumirea " Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul 

Nou, județul Arad ", faza P.T.+ D.E.+C.S: 
  

Valoare totala investiţie (incl. TVA)            4.573.864,45 lei  
-din care  C+M : 3.945.916,57 lei  
 

Modificarea este necesară pentru actualizarea datelor conform 

dispozițiilor de șantier. 

 
Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN- RADU 
 

http://@primaria-nadlac.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

Nr.  2640 din 12.04.2021 

 

 

REFERAT 
 

 

 

Având în vedere prevederile Planului de Urbanism General al oraşului Nădlac aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 169 din 30.12.2013, Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.43/24.04.2019 privind aprobarea proiectului cu denumirea "Amenajare străzi în orașul Nădlac, 
str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", faza P.T.+D.E.+C.S. și a devizului general, Hotărârea 
Consiliului Local Nădlac nr. 68/16.06.2020 privind modificarea devizului general pentru proiectul 
cu denumirea"Amenajare străzi în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad", 
faza P.T.+D.E.+C.S.: 

- propun modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea " Amenajare străzi 

în orașul Nădlac, str. Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad ", faza P.T.+ D.E.+C.S.  

 
Valoare totala investiţie (incl. TVA)            4.573.864,45 lei  
-din care  C+M :                3.945.916,57 lei  
  
           Supunerea spre aprobarea Consiliului Local Nădlac a celor mai sus menționate este 

necesară pentru actualizarea datelor conform dipozițiilor de șantier, pentru renuțare la marcaj și 

drum lateral la strada 1 de 15m și realizare drum lateral la strada 1 de 117m, realizare platform la 

capatul strazii 1 pentru intorcarea masini de gunoi și a utilajelor de dezăpezit și lățire drum în 

dreptul Companiei de Apă. Strada 1 conform proiect, este strada Cartierul Nou, iar drumul lateral 

face legătura cu strada Viile Vechi. 

                       

 

     

                                                                                                 Întocmit 

                     Dipl.ing. Istvanovicz Calin 
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