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H O T A R A R E A  Nr. 25/2019 

 

privind aprobarea documentatiei tehnice “ Studiu de fezabilitate,aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici  si aprobarea devizului general pentru 

investitia„Modernizare DC 121 A Rachitaua-Fata Rosie,km 0+000-km 

8+380,comuna Batrana,judetul Hunedoara” 

 

 Consiliul local al comunei BĂTRANA 

      Judeţul Hunedoara 

 

 Avand in vedere  referatul de aprobare  cu nr.69/13.08.2019  a primarului 

comunei Bătrana, referitoar la  necesitatea aprobarii documentatiei tehnice “ 

Studiu de fezabilitate,aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si aprobarea 

devizului general pentru investitia„Modernizare DC 121 A Rachitaua-Fata 

Rosie,km 0+000-km 8+380,comuna Batrana,judetul Hunedoara”. 

 Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.24/13 august 2019 initiat de 

primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu, privind aprobarea documentatiei 

tehnice “ Studiu de fezabilitate,aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si 

aprobarea devizului general pentru investitia„Modernizare DC 121 A Rachitaua-

Fata Rosie,km 0+000-km 8+380,comuna Batrana,judetul Hunedoara” 

         Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.74/19.08.2019 emis de 

compartimentul financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu 

nr.862/26.08.2019 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Batrana. 

       În conformitate cu prevederile art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale 

art. 5 alin 1 lit a si art.7 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice  aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

 In temeiul art.129 alin.(1),alin.2 lit.”b”,alin.(4) lit”d” , art.139 alin. 1 şi 

art. 115 alin. 1 , lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T A R A S T E :  

 

           Art.1. Se aproba documentatia tehnica” Studiu de fezabilitate “ pentru 

obiectivul de investitii” Modernizare DC 121 A Rachitaua-Fata Rosie,km 

0+000-km 8+380,comuna Batrana,judetul Hunedoara”,conform anexei 

nr.1,parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.Se aprobă  indicatorii tehnico-economici   la Studiul  de 

Fezabilitate,pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 121 A Rachitaua-



Fata Rosie,km 0+000-km 8+380,comuna Batrana,judetul Hunedoara”, conform 

anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.   

          Art.3. Se aproba Devizul general pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare DC 121 A Rachitaua-Fata Rosie,km 0+000-km 8+380,comuna 

Batrana,judetul Hunedoara”, conform anexei nr.3 , parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

Art.4. Prezenta Hotarare poate fi atacata la instanta de contencios 

administrativ,in temeiul si conditiile legii nr.554/2004,privind contenciosul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Art.5.-Prezenta se comunică:Instituţiei Prefectului Judeţul 

Hunedoara,primarului comunei Batrana , Consiliului Judeţean Hunedoara si se 

aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana. 

 

  

Batrana la 26 august 2019 

  

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA, 

             Paveloni Gheorghe                                                          Secretar  

 

         

    Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:9 

     Hotarare adoptata in data de 26 august 2019 prin sistemul de vot deschis cu 

majoritate absoluta ,cu 9 voturi pentru,niciunul impotriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


