
 

  

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 58 

                                                        din data de 30.09.2019 

 

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELIU,  

JUDETUL ARAD”, 

 

Consiliul Local Beliu, întrunit în ședința ordinară din 30.09.2019,  

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”, 
- nota de constatare nr. 1/05.04.2019, încheiată între beneficiarul lucrării prin 
dirigintele de șantier și reprezentantul constructorului, conform căreia s-a 
stabilit că strada nr. 2 Bochia a fost proiectată pe o lungime de 489 m, ca apoi 
să se constate că este necesară prelungirea cu 32,75 m, 
- OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene , 
- HCL 33/2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 
BELIU, JUDETUL ARAD”, 
- 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, 
 - proiectul de hotărâre inițiat de primar, 
 - raportul de aprobare al inițiatorului proiectului, 
 - avizul comisiei de specialitate 

- prevederile art.129 alin.(2) lit. b, coroborat cu art. 129, al 4,lit. d, din OUG 
57/2019, Codul administrativ, 
- votul ,,pentru al celor 13 consilieri locali prezenți din totalul de 13 în funcție, 

conform art.137  și art.139, al.1 ale OUG 57/2019, 
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În temeiul 139, al.1, și al.3 , precum  și art. 196, al.1, lit a din OUG 57/2019 - 

Codul administrativ,   
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art.1. Se aprobă  noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELIU, JUDETUL ARAD”, 
conform memoriului justificativ referitor la nota de constatare nr.1 din 05.04.2019, 
prin prelungirea străzii nr.2 Bochia cu 32,75 m.  

Art.2. 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.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei 
Beliu. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Beliu, 
conform art.197, al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 

-Instituţia Prefectului- judeţul Arad; 
-Primarul comunei Beliu în calitatea sa de ordonator principal de credite, 
-Birou financiar contabilitate, se afişează la sediul Primărie Comunei Beliu, se 
publică pe site-ul instituției. 

      
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               Contrasemnează: 
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