JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 149/2021
privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul
de investiţii „ Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, oraş Hateg”
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 23
septembrie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 159/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/65 din 17.09.2021 prin care se propune aprobarea
devizului general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „
Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, oraş Hateg”, motivat de finalizarea procesului de
verificare a conformităţii proiectului tehnic, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare
a circulaţiei rutiere şi implicit a îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pietonală, în localitate, a
cetăţenilor.
Având în vedere:
a) hotararea nr. 15/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „ Modernizare străzi laterale
în Silvaşu de Jos, străzi laterale în Nălaţvad, str. 1 Mai, str. Cimitirului 2, Str. Ciprian
Porumbescu, str. Octavian Goga, str. Arsenie Boca”, obiectiv 01 – Străzi Silvaşu de Jos;
b)devizul general, actualizat pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare străzi laterale în
Silvaşu de Jos, oraş Hateg”, intocmit de SC Viramex SRL, înregistrat la Primăria Haţeg sub
nr. 18826 din 16.09.2021;
c)raportul întocmit de Biroul tehnic, investiţii, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr. 19100 din 21.09.2021;
d)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 338/51 din 23.09.2021;
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 341/39 din 23.09.2021;
În conformitate cu prevederile art.40 lit. c), art.42 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin.
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art.
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţăa Guvernului nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă devizul general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de
investiţii „ Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, oraş Hateg”, conform anexei la
prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.

Art 3 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Primarului Oraşului Hateg, Institutiei Prefectului Judeţului
Hunedoara, Direcţiei economice, Compartimentului compartimentului Administraţie Publică
Locală, Biroului tehnic-investiţii şi prin intermediul acesuia tuturor persoanelor fizice şi
juridice, precum şi structurilor interesate .
Haţeg, la 23 septembrie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DEMIAN VIOREL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 149/2021

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura:
Secretar general UAT

0

1

2

3

Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis,
cu majoritate :

1

□ simplă
art.5 lit. ee)
Nu e cazul

□absolută
art.5 lit. cc) - 9 voturi
Voturi pentru: 17
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Nu a votat: 0
Vot secret - nu este cazul

□calificată
art.5 lit. dd)

23/09/2021

Nu e cazul

2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul judeţului *
4 Aducerea la cunoştinţa publică
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

_____/______/_______
24/09/2021
_______/____/_______
______/______/_______
_______/______/_______

*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş.

