
 

  

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 49 

din 12.08.2019 

 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru investiția 
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELIU,  

JUDETUL ARAD”, 
 

   Consiliul Local Beliu, jud. Arad, 
   Având în vedere: 

- memoriul justificativ referitor la necesitatea aprobării noilor indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL IN COMUNA BELIU, JUDETUL ARAD”, 
- proiectul de hotărâre inițiat de primar, 
- adresa referitoare la depunerea solicitărilor pentru  finanțarea prin Programul 
național de dezvoltare locală a obiectivelor de investiții , 
 - art.3, lit a , art. 5, art. 7, al.1, lit k, art.11, al. 1 și 2 din  OUG 28/2013- 
privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 
- prevederile art. 11, lit b din Ordinului MDRAP nr.1851/09.05.2013 –privind 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a OUG 28/2013- 
privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 
- prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

        finanțate din fonduri publice, 
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b din OUG 57/2019- Codul administrativ, 
- prevederile art. 129, alin. 4, lit. d, din OUG 57/2019- Codul administrativ, 
-votul ,,pentru al celor …. consilieri locali prezenți din totalul de 13 în funcție, 
conform art. 137  și art.139, al.1 ale OUG 57/2019, 

 
              În temeiul 139, al.1  și art. 196, al.1 din OUG 57/2019 - Codul administrativ,   
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art.1.  Se aprobă  noii indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELIU, 
JUDETUL ARAD”.  

Art.2.  Se aprobă valoarea totală a investiției“MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL IN COMUNA BELIU, JUDETUL ARAD” în suma de 2.817.314,63, din 
care : 

- de la bugetul de stat 2.701.049,35 lei 
- din bugetul local 116.265,28 lei. 
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Art.3.  Se nominalizează d-l Horhat-Coraș Emanuel, primar al Comunei Beliu, 
pentru a asigura legătura cu MDRAP și Consiliul Județean Arad, și pentru a pune la 
dispoziția acestora toate informațiile solicitate. 
 Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei 
Beliu. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Beliu, 

conform art.197, al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 
- Instituṭia Prefectului-Judeṭul Arad; 
- MDRAP, 
- Primarul comunei Beliu; 
- Consiliul Județean Arad,  
- Cetățenii Comunei Beliu prin afișare.  
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