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                                          H O T Ă R Â R E NR. 134/06.10.2009 
PRIVIND APLICAREA ORASULUI SANTANA LA PROGRAMUL NATIONAL DE 

IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII 

VERZI IN LOCALITATI 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
Având în vedere : 

-    Expunere de motive, Enache Viorel-primarul orasului Santana; 
-    Referat de specialitate,  Bogosel Adriana  si Blidar Laurentiu; 
-      Referat  de specialitate Sas Teodor-sef serviciu urbanism; 
-      Referat de specialitate,  Ionas Dumitru-sef serviciu financiar-contabil; 
- Ordinul nr. 1107/20.08.2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare din 20.08.2009 al 

programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in 
localitati; 

- Prevederile Ghidului de finantare din 20.08.2009 al programului national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati; 

-    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c.) si alin. 4 lit. d) din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicata; 

În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE 
   Art. 1 – Consiliul isi da acordul in privinta aplicarii la Programul national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, prin infiintarea Parcului 
Europa in orasul Santana; 
  Art. 2 – Consiliul Local este de acord cu incheierea in termenul prevazut de Administratia 
Fondului de Mediu a contractului pentru finantare nerambursabila, mandatand pe domnul primar 
Enache Viorel sa semneze contractul de finantare. 
  Art. 3 – Consiliul este de acord sa puna la dispozitie pentru realizarea proiectului „Parcul 
Europa”, terenul in suprafata de 14.770 mp., teren situat in intravilanul orasului Santana, 
identificat in C.F. nr. 300371 Santana. 
   Art. 4 – Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de 
investitii din cadrul proiectului „Parcul Europa” din orasul Santana, potrivit documentatiei 
anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



   Art. 5 – Consiliul Local isi ia angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie 
publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice. 
     Art. 6 – Consiliul Local este de acord cu privire la asigurarea si sustinerea unei contributii 
financiare in cuantum de 235.370,11 lei din bugetul local al orasului Santana, pentru realizarea 
investitiei potrivit devizului general.  
   Art. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se  incredinteaza primarul 
orasului Santana , domnul Enache Viorel. 
      Art. 8 -  Prezenta se comunică : 
- Institutia Prefectului-Judetul Arad-Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, 

Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios 
- Administratia Fondului de Mediu Bucuresti 
- Compartimentul financiar-contabil 
- Persoane fizice si juridice prin afisaj 
- Primarul orasului  Santana. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       Contrasemnează: 
     NEAMT PETRU                                SECRETARUL ORASULUI SANTANA 
                                                                        JURIST SAS VIORICA 
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