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HOTARÂREA NR. 101 
DIN 23.10.2019 

Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru modernizarea 
drumului forestier Megheș Izoi situat în localitatea Moneasa, județul Arad 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MONEASA 

Avand in vedere:  
-Expunere de motive a Primarului comunei Moneasa judetul Arad  nr. 3090  
din 29.10.2019; 
-Referatul Secretarului general al comunei Moneasa nr. 3089 din 
30.10.2019 privind aprobarea intocmirii proiectului studiului de fezabilitate 
pentru modernizarea drumului forestier Meghes Izoi situat in localitatea 
Moneasa, judetul Arad; 
-HCL nr. 92/23.10.2019 privind amanarea aprobarii studiului de 
fezabilitate pentru modernizare drum forestier Meghes Izoi situate in 
localitatea Moneasa, județul Arad; 
-Raportul favorabil al comisiei de specialitate; 
-Prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile H.G.R. 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; 
-Votul consilierilor locali prezenti la sedinta:  “pentru” 8 ,”impotriva”-, 
“abtineri “- "absenti" 1. 
 
 In temeiul art.136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul 
Administrativ  
 

HOTARASTE: 
 
Art.1.Se aprobă intocmirea Proiectului privind studiul de fezabilitate 
pentru modernizarea drumului forestier Meghes Izoi  situat in localitatea 
Moneasa, judetul Arad; 
Art.2.Primarul comunei Moneasa va asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei Hotarari, prin Aparatul propriu de specialitate; 
Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare catre : 
- Institutia Prefectului – judetul Arad; 
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- Autoritatilor si persoanelor interesate prevederile prezentei Hotarari, 
in termenul prevazut de lege. 
 
 
                 PRESEDINTE,                              ptr. SECRETAR GENERAL, 
            BARBATEI LAZAR                                   PUIE IOAN 
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