ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 124 /2019
privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiŃii - “Rest de executat lucrări
pentru Modernizare zonă centru vechi Orăştie : Amenajarea zonei din faŃa Primăriei prin
lucrări la carosabil, trotuar şi zona verde”, JudeŃul Hunedoara, Municipiul Orăştie, str.Aurel
Vlaicu, nr.3

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.128/2019, referatul de aprobare a Primarului
nr.8895/09.07.2019, raportul DirecŃiei tehnice – Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte nr.
8896/09.07.2019 şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor art.3, art.4 si art.5, alin.(2) din H.G nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiŃii finanŃate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din
O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.129, alin.(4), lit.”d”, art.139, alin.(1) şi art.196,
alin.(1), lit.”a” din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiŃii - “Rest de executat lucrări
pentru Modernizare zonă centru vechi Orăştie : Amenajarea zonei din faŃa Primăriei prin lucrări la
carosabil, trotuar şi zona verde”, JudeŃul Hunedoara, Municipiul Orăştie, str.Aurel Vlaicu, nr.3,
acesta constituind anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei economice.

Orăştie, 11.07.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa extraordinară convocată de îndată din data de 11 iulie 2019, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).

