
ROMANIA 
JUDETUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL  AL 
COMUNEI  BĂTRANA 

H O T A R A R E A  Nr.  5/2020 
  
privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, 
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul 

de investiții„MODERNIZARE DC 121 A RACHITAUA-FATA ROSIE,KM 0+000-KM 
8+380,  COMUNA BATRANA, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

 
          Consiliul Local al comunei Batrana,județul Hunedoara, 
        Avand in vedere    referatul de aprobare  nr.8/27.01.2020 cu privire la aprobarea cofinanţării 
de la bugetul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, pentru categoriile de cheltuieli care 
nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții„MODERNIZARE DC 121 A 
RACHITAUA-FATA ROSIE,KM 0+000-KM 8+380,  COMUNA BATRANA, JUDEȚUL 
HUNEDOARA”prezentat de primarul   comunei Bătrana, d-l Herciu Radu . 
        Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.4/27.01.2020 privind aprobarea cofinanţării de la 
bugetul local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții„MODERNIZARE DC 121 A 
RACHITAUA-FATA ROSIE,KM 0+000-KM 8+380,  COMUNA BATRANA, JUDEȚUL 
HUNEDOARA” ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. 
         Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.9/27.01.2020 al compartimentului financiar 
contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.130/28.01.2020 al comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al comunei Batrana. 

Ținând cont de Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării 
obiectivului de investiție„MODERNIZARE DC 121 A RACHITAUA-FATA ROSIE,KM 
0+000-KM 8+380,  COMUNA BATRANA, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală derulat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației. 

În conformitate cu prevederile: 
 Art.1, art.2 pct.a) coroborat cu art.3 alin.1), art.5 pct.e) coroborat cu art.6 alin.(4) pct.a) și 

ale art.8 alin. (2) coroborat cu art.10 alin.(5) din Anexa la Ordinul nr. 1.851 / 2013 pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Art.1, alin.(2), art.2 lit.a), art.5 și art.7 lit.e) din OUG 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Art. 5, alin. (1) lit.b) pct.i), art.9 și Anexa nr.5 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Art.3 din  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 Art.7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4),  lit. a) si lit.d), ale art. 139 și art. 
196 alin 1 lit a) şi ale art.197 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 

HOTARĂȘTE: 
 

            Art. 1 - Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al comunei Batrana, judeţul 
Hunedoara, a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „MODERNIZARE DC 
121 A RACHITAUA-FATA ROSIE,KM 0+000-KM 8+380,  COMUNA BATRANA, 
JUDEȚUL HUNEDOARA”, depus pentru a fii finanțat de la bugetul de stat prin PNDL, 
conform Devizului General prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, după cum urmează:  
 
 Valoare buget local (eligibila beneficiar) = 274.261,24  lei cu TVA; 
           Valoare buget de stat (eligibil PNDL) =    3.400.288,78  lei cu TVA 
           Valoare totala = 3.674.550,02 lei cu TVA 
 

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
domnul Herciu Radu, Primarul comunei Batrana și Compartimentul Financiar – Contabil-Juridic  
din cadrul Primăriei comunei Batrana. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 

 
Art.4 . Prezenta hotărâre  se comunică:Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara , 

Primarului comunei Batrana, Compartimentului Financiar – Contabil-juridic din cadrul Primăriei 
comunei Batrana, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației , instituţiilor şi 
persoanelor interesate, la solicitarea acestora si se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Consiliului local Batrana și pe site-ul www.primaria-batrina.ro . 

 
Batrana la 28 ianuarie 2020  

 
      Președinte  de  ședință                                                           Contrasemnează 
        Ruginescu Costica                                                               Secretar general  
 
 
           Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:8 

Hotarare adoptata in data de 28 ianuarie 2020 prin sistemul de vot deschis cu majoritate 
absoluta, cu 8 voturi pentru,niciunul impotriva. 

 

 
 

 
 
 
 


