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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/30.01.2018  

privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare 
sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră,  

orașul Aleșd, județul Bihor” 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Aleşd, 

 Luând act de raportul de specialitate nr. 4506 din 05.06.2019, elaborat de 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd și 
de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Aleșd; 
 Ținând seama de dispozițiile art. 10 alin (5) – (7) din OMDRAP nr. 1851/2013, pentru 
punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de 
dezvoltare locală, republicată, cu modificările și modificările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale HG nr. 907/2016, privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ținând cont de OUG nr. 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; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “b” şi „d” și art. 45 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
Articol unic. – Articolul 1 din Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 4 din 

30.01.2018, privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și 
modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea 
Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul Bihor”, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.1. Se aprobă asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții: “Reabilitare și 
modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea 
Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul Bihor”, din bugetul local al orașului Aleșd, cu suma 
de 467.538,80 lei (cu TVA) pentru plata cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul 
național de dezvoltare locală.” 
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Aleşd, 19 iunie 2019 
Nr. 53 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie(1 consilier nu participă la vot) 


