
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU 
tf/fax  0254/246170; 0254/246236 ; primariaberiu@gmail.com 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.  26  /2020 

  privind   aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiție ,, Amenajare cabinete medicale la parterul blocului  de locuințe nr.1, sat 

Beriu, Comuna Beriu, Județul Hunedoara 
 
 
 Consiliul local al comunei Beriu, județul Hunedora, întrunit în ședința ordinară din data 
de 19.05.2020 ;  

Având în vedere Proiectul  de hotărâre nr.28/ 30.04.2020 și  Referatul de aprobare  nr. 
14/ 28/ 30.04.2020 inițiate de   primarul comunei Beriu prin care se propune aprobarea 
documentației  tehnico economice Faza Studiu de Fezabilitate  si a  indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare cabinete medicale la parterul blocului  de 
locuințe nr.1, sat Beriu, Comuna Beriu, Județul Hunedoara ,,; Raportul nr.15/26/ 12.05.2020 
întocmit de compartimentul urbanism  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 18.05.2020;  

În conformitate cu   prevederile  Capitolului III ,Secțiunea a -3-a și Secțiunea a -5-a , 
respectiv art. 7 și 10 alin.(1) și (4) 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 ale 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;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă obiectivul de investiții,,  Amenajare cabinete medicale la parterul 
blocului  de locuințe nr.1, sat Beriu, Comuna Beriu, Județul Hunedoara,,  și documentatia 
tehnico-economică–  faza Studiu de Fezabilitate  pentru acest obiectiv,  conform anexei nr. 1. 

 
  Art.2. Se aprobă  indicatori tehnico-economici pentru  investiţa mentionată la articolul 

precedent, după cum urmeaza: 

Valoarea totală a investiției : 416.976,072 lei din care C+M=278.848,400 lei 

(valoare fără TVA) 

                                                 521.612,88 lei din care C+M=331.829,59 lei 

(valoare inclusiv TVA) 

 
Art.3.  Finanţarea investiţiei se va asigura din  bugetul local . 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului   

administrativ,  Legea nr.554/ 2004,  cu modificările si completările ulterioare. 



Art.5. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, 
Primarului comunei Beriu; compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadarul 
Primăriei comunei Beriu  si se aduce la cunostinta publică prin afișare la avizierul primăriei și 
publicare pe pagina proprie de interent la adresa www.primariaberiu.ro 

 

BERIU la  19.05.2020 

 

Preşedinte de  şedinţă 

                         Cosmin HAȚEGAN       Contrasemnează, 
              Secretar general, 

                   jr.Ionela FIRIDON  
 

 
 

 

 
 

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 19.05. 2020  cu următoarele voturi :  
Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    
Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

 
 


