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H O T Ă R Â R E A   Nr.     17       /2020 

actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei gradinite cu 

program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, 

 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 

19.03.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre nr.18 /04.03.2020 și Referatul nr.14/18 / 04.03 .2020  întocmit de 

către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea actualizării  indicatorilor  tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul 

Hunedoara,, 

Având în vedere Raportul nr .15 /16/ 12.03.2020  întocmit de  compartimentul Urbansim 
șiAmenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Beriu ; În baza 

avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 
17.03.2020 

 Reținând prevederile  ghidului solicitantului pentru accesarea măsurii 7.2 –componenta  

infrastructură educatională și necesitatea aprobării actualizării valorii de investiţie faza Proiect Tehnic 
pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIREA UNEI GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA 

BERIU, JUDETUL HUNEDOARA” rezultată în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 
C0720EM00011652200332 /26.09.2017 şi a actelor adiţionale/ notificarilor de acceptare a modificarilor 

ulterioare, încheiate cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
Luând act de  : prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi competările 

ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

În temeiul art.10 alin.(5) din  HGR 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; art. 44 alin.(1) şi (4) şi art. 45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi complretările ulterioare ; 

 Precum și art. art.129, alin. (2), lit.b, alin (4) lit d ,art.139, alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.a)   din 
Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ : 

 
HOTĂRĂȘTE:  

Art.1. Se aprobă actualizarea valorii de investiţie a Proiectului “CONSTRUIREA UNEI GRADINITE 

CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA BERIU, JUDETUL HUNEDOARA” cu o valoare totală de 

1.999.939,07 lei din care: 1.141.041,05 lei valoare eligibilă şi 858.898,02 lei valoare contributie proprie, 

rezultată în urma actualizarii devizului general, a devizelor financiare și a devizelor pe obiecte la faza 

Proiect Tehnic, în baza contractului de finantare nerambursabilă nr.C0720EM00011652200332 

/26.09.2017 şi a actelor adiţionale / notificarilor de acceptare a modificarilor ulterioare, încheiate cu 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.  

 

 



Sursele de finantare ale investitiei:  

Recapitulatie  lei 

Valoare totala proiect 1.999.939,07 

Eligibil 1.141.041,05 

Neeligibil 541.944,91 

TVA  316.953,11 

Nerambursabil  1.141.041,05 

Total contributie proprie 858.898,02 

 

Art.2. Devizul general actualizat face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Beriu . 

Art.4. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  Legea 
nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare 

Art.5. Prezenta hotarâre se comunica : 
-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 

-Primarului comunei Beriu; 

-comaprtimentului buget contabilitate;  
- afișare și publicare pe pagina de interent a instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro,secțiune Monitor 

Oficial Local. 
          

Beriu 19.03.2020  

         Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă    Secretar general 

Cosmin  HAȚEGAN                                      jr. Ionela FIRIDON 

 

 

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 19.03. 2020  cu următoarele voturi :  

Total consilieri aleși : 13  Prezenți  13    

Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0  

 

 




