
 
 

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.    17     /2022 

privind   aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ  pentru obiectivul de 
investiții ,,REFACERE  PODEȚ ÎN CĂSTĂU  COMUNA  BERIU ,, pentru finanțarea acestuia în 

cadrul Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny,, 
 

Consiliul local al comunei Beriu, județul Hunedora, întrunit în ședința extraordinară din 
data de 14.02.2022 ;  

Având în vedere  Proiectul de hotărâre nr. 18/ 11.02.2022 și Referatul de aprobare  nr. 
18/ 11.02.2022  inițiate de   primarul comunei Beriu prin care se propune aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ  pentru obiectivul de investiții ,,REFACERE  PODEȚ ÎN 
CĂSTĂU  COMUNA  BERIU,,  pentru finanțarea acestuia în cadrul Programul naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" 

Raportul de specialitate  nr. 17/11.02.2022  întocmit de viceprimarul  comunei Beriu În 
baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în 
ședința comisiei din 14.02.2021 

Luând în considerare  prevederile OUG  nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny" și ale Ordinului  nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021;  
  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 cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții ,,REFACERE  
PODEȚ ÎN CĂSTĂU COMUNA  BERIU,,    conform anexei nr.1 ce face parte integrată  din 
prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" 

Art.2.  Se aprobă devizul general estimativ  al obiectivului de  investiții, precum și 
valoarea totală a investiției ,,REFACERE  PODEȚ ÎN CĂSTĂU  COMUNA  BERIU ,,  în cuantum de  
3.469.963,09 lei din care C+M= 3.024.620,38 lei (valoare inclusiv TVA), conform anexei  nr. 2 
la prezenta hotărâre. 

Art3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 82.922,00 lei  reprezentând 
cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. 

Art.4. Se împuternicește primarul comunei Beriu, dl.Emil Moise BÎC să semneze toate 
actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să semneze 
contractul de finanțare și toate înscrisurile necesare obținerii finanțării, implementarea 
proiectului și decontarea cheltuielilor aferente. 
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Art.5.  Anexele 1-2 fac parte integrantă din hotărâre. 
Art. 6.  La data emiterii prezentei se abrogă prevederile HCL 75/2021 referitoare la  

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ  pentru obiectivul de investiții 
,,REFACERE  PODEȚ ÎN CĂSTĂU  COMUNA  BERIU ,, pentru finanțarea acestuia în cadrul 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny,, 

 
Art.7. Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului   

administrativ,  Legea nr.554/ 2004,  cu modificările si completările ulterioare. 
Art.8. 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 la  14.02.2022 

 

 
 
 
 
 
Președinte de ședință,       Contrasmenează, 
Cimporesc Mircea Petru       Secretar general, 
         Jr.Firidon Ionela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 
Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   
pentru: 12   împotriva: 0     abțineri: 0  


