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Nr. 24 din 17.03.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind executarea unor lucrări la terenul sintetic de fotbal din satul 

Rănușa și  aprobarea Regulamentului de funcționare a terenului sintetic  
 

Subsemnatul CONDEA BOGDAN-VIRGIL consilier în cadrul consiliul 
local al Comunei Moneasa, inițiez următorul Proiect de Hotărâre privind 
executarea unor lucrări la terenul sintetic de fotbal din satul Rănușa  

 
AVÂND ÎN VEDERE:  
b) Referatul de aprobare nr. 754 din 17.03.2021 a consilierului local 

Condea Bogdan;  
c) Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, art. 3, al. (1), litera b. 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Moneasa; 

e) Votul consilierilor locali prezenti la sedinta “pentru”____, 
”impotriva”____, “abtineri”_______,"absenti" . 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c, alin 
(7), lit. f, art. 136, alin (1), art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ supun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Moneasa 
urmatorul 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Art. 1.(1)Se aprobă Proiectul privind ”Executarea unor lucrări la 

terenul sintetic de fotbal din satul Rănușa comuna Moneasa judetul Arad” 
privind completarea gardului împrejmuitor de pe părțile laterale ale 
Terenului sintetic din localitatea Ranusa in valoare totala de circa 2900 lei. 

            (2)Se aproba executarea lucrarilor de catre SC"PIETRARUL 
CODRU MOMA"SRL cu fonduri de la Bugetul local al comunei Moneasa. 
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Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare a Terenului sintetic de 
fotbal din satul Ranusa judetul Arad. 
     Art.3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija 
Secretarului general al comunei Moneasa.  

 
Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică: 
-  Institutiei Prefectului Judetul Arad, 
 - Primarului Comunei Moneasa, 
- Compartimentului contabilitate,  
 - Autorităților și persoanelor interesate. 
 
Inițiatorul Proiect: 
1. CONDEA  BOGDAN-VIRGIL - consilier local Alianța USR PLUS 
 
 
                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                                      Secretar general 
                                                                         PUIE IOAN 
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