
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

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

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.     37       /2022 

privind  actualizarea principalilor indicatori tehnico- economici  pentru obiectivul de 
investiții   ,,  Bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în satul Căstău,  comuna 

Beriu,, 

 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 
data de 14.04.2022; 

Având în vedere  Proiectul de  hotărâre nr. 39 din 08.04.2022 inițiat de primarul 
comunei Beriu   și  Referatul de aprobare nr.  38/ 08.04.2022   întocmit de către Primarul 
comunei Beriu din care reiese necesitatea actualizării   principalilor indicatorilor tehnico- 
economici  pentru obiectivul de investiții ,,  Bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii 
în satul Căstău,  comuna Beriu; Raportul de specialitate  nr.37 din 08.04.2022  întocmit de 
viceprimarul comunei Beriu ; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al 
comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 14.04.2022; 

Văzând adresa nr. 64/2022 comunicată de Oficiul Regional pentru Locuințe Vest 
Timișoara, prin care se solicită aprobarea devizului general pentru acest obiectiv;  

În considerarea prevederilor HCL 16/2018 pentru  aprobarea Studiului de Fezabilitate 
şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia ,, Bloc de locuințe pentru tineri, 
destinate închirierii în satul Căstău,  comuna Beriu,, ;  

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. (1) Se actualizează principali indicatori tehnico economici  pentru obiectivul de 
investiții ,,  Bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în satul Căstău,  comuna Beriu,, 
aprobați  inițial prin HCL 16/2018  ,  astfel :  

Valoarea totală a investiției :   

➢ 6.109.763,49 lei din care C+M= 4.745.222,66 lei (valoare exclusiv TVA) 

➢ 7.207.406,03 lei din care C+M= 5.646.814,97 lei (valoare inclusiv TVA) 

  



Din care :  

-finanțare buget local :  

➢ 444.934,00 lei din care C+M= 339.416,00 lei (valoare exclusiv TVA) 

➢ 528.765,04 lei din care C+M= 403.905,04  lei (valoare inclusiv TVA) 

- finanțare bugetul de stat prin ANL :  

➢ 5.664.829,49 lei din care C+M= 4.405.806,66 lei (valoare exclusiv TVA) 

➢ 6.678.640,99 lei din care C+M= 5.242.909,93 lei (valoare inclusiv TVA) 

 

 (2) Devizul general actualizat face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mențin  celelalte prevederi din cuprinsul HCL 16/2018 pentru  aprobarea 
Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia ,, Bloc 
de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în satul Căstău,  comuna Beriu,,. 

Art.3. La data emiterii prezentei se abrogă prevederile HCL 46/2019 privind  
actualizarea indicatorilor tehnico-  economici pentru  obiectivul de investiții :  ,,  Bloc  de 
locuințe pentru tineri, destinate închirierii" în satul Căstău,  comuna Beriu . 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Beriu . 

Art.5. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  
Legea nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare.  

 

Art.6. Prezenta hotarâre se comunica : -Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 
-Primarului comunei Beriu; -comaprtimentului buget contabilitate, compartimentului 
urbanism și amenajarea teritoriului ; - afișare și publicare pe pagina de interent a instituției la 
adresa wwwprimariaberiu.ro,secțiune Monitor Oficial Local.    
    

 

Beriu, la 14.04.2022                                                          

Președinte de ședință, 

Hațegan Cosmin Ioan 

 

 

Contrasemnează : 

p.Secretar general al comunei 

Jr.Damian Gheorghe 

 

 

 

 

Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 

Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   

pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 


