
 
 

 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
HOTĂRÂREA NR. 77/08.12.2022 

privind implementarea proiectului ” Achiziție accesorii buldoexcavator pentru comuna 
Arieșeni, județul Alba” 

Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică extraordinară din 08 
decembrie  2022 

 Luând în dezbatere: 
Proiectul de hotărâre nr.76/07.12.2022 privind implementarea proiectului ”Achiziție accesorii 
buldoexcavator pentru comuna Arieșeni, județul Alba” 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 7575/07.12.2022 
- raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr. 7602/08.12.2022 
- raportul comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 

În conformitate cu prevederile art.120 si art.121 alin.(l) şi (2) din Constituția României, 
republicată, ale art.8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, ale art. 7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea 
nr.287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
contracte sau convenții ale art.20 si art.21 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, modificată şi 
completată, ale art.44-45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru 
al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.129 alin. 2 lit.c şi alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g şi art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                              

      
HOTĂRÂȘTE 

 
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului ”Achiziție accesorii buldoexcavator pentru comuna 

Arieșeni, județul Alba”, denumit în continuare proiect care va deservi un număr de 1530 de locuitori și 
operatori economici conform Anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de dezvoltare Rurală- P.N.D.R, potrivit legii. 

Se aprobă DEVIZUL GENERAL în valoare de 171.041,62 fără TVA conform Anexei nr.  2.1 și 
Devizul obiectivului în valoare de 151041,62 fără tva conform Anexei nr. 2.2 care fac parți integrante din 
prezenta hotărâre, cofinanțarea din bugetul local al comunei Arieșeni, județul Alba pentru proiectul 
”Achiziție accesorii buldoexcavator pentru comuna Arieșeni, județul Alba”  în sumă de  25000 lei fără  
TVA aferent întregului proiect. 

  Art.3 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului.  

Art. 4 Caracteristicile tehnice ale Proiectului sun cuprinse în Anexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 5.1 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, dl Pantea Gheorghe Primarul Comunei 
Arieșeni identificat prin CNP , în dubla sa calitate și ordonator principal de credite. Dl 
Pantea Gheorghe Primarul comunei Arieșeni se deleagă ca reprezentant legal al comunei Arieșeni în relația 
cu AFIR în derularea proiectului, proiect al cărei necesitate și oportunitate a investiției este prezentat în 
Anexa nr. 4 care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.2 Accesoriile vor fi folosite doar pentru scopul proiectului, pe întreaga perioada de 
implementare și monitorizare a proiectului, fără a genera profit.   



Art. 6 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl Pantea Gheorghe , primarul 
comunei Arieșeni. 

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, Primarul comunei 
Arieșeni, compartimentului Achiziții publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei 
și pe pagina de internet www.comuna-arieseni.ro .  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi 

,,abțineri” și 0  voturi ,, împotrivă”,   
   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 10      
                     
                  contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                           pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                inspector asistent 
Toader BÎLC                                                                              Ionel-Viorel BELEI 




