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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea noii valori de investiție, respectiv a devizului general 
pentru investiția “Reabilitarea și dotarea Liceului Atanasie Marienescu, 

respectiv a Școlii Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, jud. Arad” 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 
Având în vedere: 

 
-  prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin. 4, lit.d din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

24.222/10.12.2019; 

- raportul de specialitate nr. 24.223/10.12.2019, întocmit de Serviciul Urbanism AT și 

Autorizări Transporturi; 

- avizul comisiilor de specialitate; 

- votul “pentru” a 15 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, 

cerută de prevederile art.139, alin.3, lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă noua valoare de investiție, respectiv devizul general pentru investiția 

“Reabilitarea și dotarea Liceului Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii Generale 

Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, jud. Arad”, conform anexei nr. 1, parte integrantă 

din prezenta hotărâre, în cuantum de 6.335.305 lei, din care finanțare de la bugetul de stat în 

sumă de 6.126.421 lei, respectiv de la bugetul general consolidat al Orașului Lipova în sumă 

de 208.884 lei;  

 

 Art.2. Începând cu data prezentei își încetează efectele Hotărârile nr. 18/02.02.2017, 

nr.109/25.07.2017 și nr.118/30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

cheltuielilor neeligibile ale investiției: “Reabilitarea și dotarea Liceului Atanasie 

Marienescu, respectiv a Școlii Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, jud. 

Arad”; 

 

Art.3. 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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