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HOTĂRÂREA NR.140 

Din 18.10.2018 
 

privind aprobarea reabilitării și modernizării str. General Alexandru Petrescu și str. 1 
Decembrie, de pe raza Orașului Lipova 

 
Consiliul local al oraşului Lipova,  
Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului orașului Lipova, înregistrată sub nr. 17774 din 
12.10.2018; 

- raportul de specialitate nr. 17775 din 12.10.2018, întocmit de Serviciul Urbanism AT și 
Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova; 

- avizul comisiilor de specialitate; 
- prevederile art. 121 din Constituţia României; 
- prevederile art. 36, alin. 2 lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- votul a 17 consilieri, din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

ordinară din data de 18.10.2018, un număr de 17 consilieri, 
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    
     

                 HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă reabilitarea și modernizarea str. General Alexandru Petrescu și 
str. 1 Decembrie , de pe raza Orașului Lipova. 

Art.2  Se ia act de devizele generale întocmite de SC STRABAG SRL, conform anexei nr. 
1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  Se aprobă înscrierea sumelor necesare în lista de investiții și în planul de achiziții 
pe anul 2018. 

Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija Compartimentului 
Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
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