
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

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

Proiect nr. 28/2021  
HOTĂRÂREA nr .          /2017 

Privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul 
de investiții ,,Modernizare DC 54 A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş km.0+000-km.11+400 , comuna Beriu,  

Judetul Hunedoara 
 

      Consiliul local al comunei Beriu, judetul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 
..................... 

 

Avand in vedere  Referatul de aprobare  nr .42/ 28/14.04.2021, al primarului comunei Beriu , din 
care rezultă necesitatea aprobării Devizului General actualizat după finalizarea lucrărilor de execuție 

pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 54 A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş km.0+000-km.11+400  
comuna Beriu,  Judetul Hunedoara;  

In conformitate cu prevederile   art. 10  din    HGR nr 907/2016  privind etapele de elaborare şi 

conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;  ale OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările și completările 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,  

 

HOTARASTE : 

Art.1. (1)Se aprobă actualizarea Devizul General , după finalizarea lucrărilor de execuție  pentru 
obiectivul de investitii,,Modernizare DC 54A :DJ 705A(CĂSTĂU)- CUCUIŞ, Km 0+000-11+400,, 

ComunaBeriu, judeţulHunodoara. 
 2) Devizul general constituie anexa la prezenta hotarare şi cuprinde urmatorii indicatori   : 

  Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) :    4. 893.726,17   lei 

  din care C+M (inclusiv TVA) :     4. 685.871,75  lei  
(3)  Pe surse de finantare : buget de stat     4. 685.871,75  lei 

         buget  local                    207.854,42   lei   
Art.2. Categoriile de chetuieli care nu au fost finanțate de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, au fost suportate din bugetul local  . 

Art.4. Hotararea se poate contesta in termenul si  potrivit Legii contenciosului administrativ,  
Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica :  -Institutia Prefectului- judetul Hunedoara, Compartiment  
urbanism si amenajarea teritoriului Primaria comunei Beriu, Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice  si se aduce  la cunostiinta publica prin afisare. 
 

Beriu  la  14.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Initiator,  
Primar, 

ing. Emil Moise BÎC  
Avizat, 

Secretar general , 

Jr.Ionela FIRIDON 

 

 

 

 



Județul Hunedoara 
Comuna Beriu  
Primar 
Nr.   42/ 28/14.04.2021 
 

Referat de aprobare 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după 

finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 54 
A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş km.0+000-km.11+400 , comuna Beriu,  Judetul 

Hunedoara 
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmare emiterii procesului verbal nr.  955/ 
07.04.2021 întocmit cu ocazia recepției finale la lucrările pentru  obiectivul de investiții 
,,Modernizare DC 54 A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş km.0+000-km.11+400 , comuna 
Beriu,  Judetul Hunedoara  

Astfel se impune actualizarea Devizului General , această lucrare fiind 
desfășurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, după cum urmează :  

- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) :       4. 893.726,17   lei 
        din care C+M (inclusiv TVA) :     4. 685.871,75  lei  

-  Pe surse de finantare : buget de stat     4. 685.871,75  lei 
         buget  local                    207.854,42   lei   
Temeiul legal : art. 10  din    HGR nr 907/2016  privind etapele de elaborare şi 

conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  ale OUG 28/ 2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 Față de cele expuse consider proiectul necesar șioportun și poate fi aprobat în 
forma inițiată. 

 

 

Beriu, 14.04.2021 

 

 

PRIMAR, 

Ing.Emil Moise BÎC  
 


