
R O M Â N I A                                                                                 
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE   
privind actualizarea  devizului general pentru obiectivul de investiții  

“Modernizare DJ709F DN7A Cabana Rusu- Masivul Parâng km6+600-km10+325”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere expunerea de motive nr.  4742/ 25.03.2019, la proiectul de hotărâre

inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora;
           Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Locale nr.  21748/  11.02.2019, înregistrată  la Consiliul  Județean Hunedoara cu nr.  2269/
13.02.2019;

În conformitate cu prevederile art. 15 punctul b ale Hotărârii Guvernului României nr.
907/  2016, privind  etapele  de  elaborare  şi  conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art.5 la Hotărârea Guvernului României nr. 28/ 2008
privind  aprobarea  conținutului  cadru  al  documentației  tehnico-  economice  aferente
investițiilor  publice,  precum  și  a  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1), alin.(4) din Legea nr.273/ 2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b și ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale art. 126 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. - Se aprobă devizul general revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ
709F DN7A Cabana Rusu- Masivul Parâng km6+600-km10+325”,  potrivit  anexei  care
face parte integrantă din prezenta.
Art.2. - (1)  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Investiții din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  și  va  fi  comunicată  celor
interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, relații publice A.T.O.P, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

  (2) Prezenta  poate  fi  contestată  în  termenul  și  condițiile  Legii  nr.554/  2004  a
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                                                                
           PREŞEDINTE,                              AVIZAT: 

           Mircea Flaviu BOBORA                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                          Daniel DAN

Deva, la  ............... 2019



ANEXA LA

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

 NR. /

Prezenta anexă conține 1 fila.

                                                                                                 
           PREŞEDINTE,                      

            Mircea Flaviu BOBORA                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI
                         Daniel DAN

  


