
 

                                          ROMÂNIA 

                         JUDEŢUL HUNEDOARA 

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

 

HOTĂRÂREA NR.   33  /2019 
 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi 

obiectivului de investiţii ”Modernizare străzi de interes local pe raza oraşului 

Aninoasa” 

 

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

 Raportat la proiectul de hotărâre nr. 34 din 16.05.2019 

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 34/5 din 16.05.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 34/6 din 16.05.2019 întocmit de către 

domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei 

de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  25/7 din 30.05.2019; 

 În temeiul art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

 Raportat la prevederile art.7 alin.1 lit.e  din O.U.G nr.28/2013 privind 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, a art. art.8 alin.3, art.11 lit. b şi 

c,  art.12 alin. (5) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, dar şi a 

prevederilor 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;. 

 Ţinând cont de prevederile art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.b alin. 4 lit. d, alin.6 lit.a pct.13 şi al art.45 

alin.1, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1-Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului 

de investiţii ”Modernizare străzi de interes local pe raza oraşului Aninoasa” prevăzuţi 

în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Valoarea totală a investiţiei va fi de  5.088.419,845 lei la care se adaugă 

TVA;  

Art.3  Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al oraşului Aninoasa a 

cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din Ordinul 1851/2013.  



Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.5- Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului 

Aninoasa; Serviciului  buget-contabilitate; Serviciului UAT; Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice; Afişiere şi presă 

Aninoasa la, 

 

Aninoasa la, 

 30.05.2019 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

ALBESCU ADRIAN                                 JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.05.2019, cu un număr de  10  voturi 

pentru, voturi abţineri..-., voturi împotrivă .-, din totalul de 13 consilieri  10   membri 

prezenţi. 
 

 

 

 

 


