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HOTĂRÂREA nr.59  

din 30.09.2019 
 

Privind aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul  
de investiții Instalații electrice, modernizare iluminat public  

Comuna Beliu, Județul Arad  
 

       Consiliul Local Beliu, întrunit în ședința ordinară din 30.09.2019, 
       Având in vedere: 
 
        -  proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Beliu si referatul de aprobare al inițiatorului 

proiectului de hotărâre, intocmit conform art. 136, al.8, lit a, OUG 57/2019, 
        - documentatia  tehnico- economică privind executie Instalații electrice , modernizare iluminat public 

Comuna Beliu, întocmită de SC MD ELECTRIC SRL, 
       - Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederilor art.129, alin. (2), litera d), coroborat cu al.7, lit n și s, din OUG 57/2019 Codul 
Administrativ, 
- raportul de specialitate, intocmit de consilierul cu atribuții de  Urbanism din aparatul de 
specialitate al  Primarului com. Beliu, jud. Arad; 
- prevederile art. 121, alin. 1 si 2, din Constitutia Romaniei; 
- Avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 
- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului,  
     -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, 
 
 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 aproba documntatia tehnico- economică pentru obiectivul de investiții Instalații 

electrice , modernizare iluminat public Comuna Beliu, Județul Arad, conform Anexei nr. 1,  care face 
parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Beliu, 
Compartimentul contabilitate, compartimentul urbanism si achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Beliu, jud. Arad. 
  Art.3. Prezenta hotarare se va comunica de către secretarul Comunei Beliu, conform art.197, 
al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  :  
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             - Institutia Prefectului-judetul Arad; 
                    - Primarului com. Beliu; 
             - Compartimentului Financiar-Contabilitate; 
                    - Compartimentul urbanism si juridic și responsabilului cu achizițiile publice; 
                    - Afisare la avizierul  Primariei com. Beliu, jud. Arad. 

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              Contrasemnează: 
                MOHACI MARCEL                              SECRETARUL COMUNEI  BELIU 
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