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

Telefon: 0358402989 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81/15.12.2022 

privind  aprobarea documentației faza DALI pentru investiția  
„Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba” 

Primarul Comunei Arieșeni, luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția 
„Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba”, inițiat de primarul comunei Arieșeni – 
Pantea Gheorghe; 
- Raportul de specialitate al compartimentului Achiziții publice nr. 1617/2022  
Văzând: 
- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiți „Modernizarea 
infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba” întocmită de CAM PROIECT SRL; 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 75/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, 
județul Alba. 

- Adresa MDLPA nr. 84013/18.07.2022 prin care UAT comuna  Arieșeni a obținut aprobarea finanțării 
pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba” în valoare de 9.110.000 
lei. 
Ținând cont de prevederile: 
- art. 129 alin. (2) lit.b) raportat la art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a) - d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021; 
-          OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiţii "Anghel Saligny"; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă documentația - faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii 

rutiere în comuna Arieșeni, județul Alba”, prevăzută în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul comunei Arieșeni și  Compartimentul Achiziții 

publice . 
Art.3 Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările 

și completările ulterioare. 
  Art.4 Prezenta hotărâre precum şi anexele acesteia se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, 
Primarul comunei Arieșeni, Compartimentul Achiziții publice, , afișare la sediul primăriei și pe site-ul 
www.comuna-arieseni.ro . 
  
                                                                                                         avizează pentru   legalitate 

Primar,                                 pt. secretar general, 
   Gheorghe PANTEA                                                inspector asistent 
                                   Ionel-Viorel BELEI 

http://www.comuna-arieseni.ro/

