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H O T Ă R Â R E A  Nr.17 
din 19. 11. 2020 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea obiectivul de investiții ” Reparații 
DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, jud. Bihor” 
 

 
 

Având în vedere: 
       -Hotărârea nr.34 din 10.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reparații DC 19 loc.Mihai Bravu, comuna Roșiori, jud. Bihor” 
       - Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și Raportul de specialitate întocmit de către 
aparatul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Roșiori, 
       -Indicatorii tehnico-economici actualizați, documentație întocmită de BEKART S.R.L., din care rezultă 
caracteristicile tehnice, economice și de amplasament a investiției propuse pentru reparații; 
 
    În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Rosiori 
  

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
 
      Art.1  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii  „  
Reparații DC 19 loc.Mihai Bravu, comuna Roșiori, jud. Bihor”  conform anexei care face parte din 
prezenta hotărâre. 
     Art. 2. Se aprobă realizarea obiectivul de investiții ” Reparații DC 19 loc. Mihai Bravu, comuna Rosiori, 
jud. Bihor” 
    Art.3.  Cheltuielile investiției, în valoare de 400 000 lei inclusiv TVA se asigură din bugetul local. 
    Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și realizarea investiției se încredințează primarul 
comunei Rosiori.   
    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege cu: 
Instituția Prefectului județul Bihor, Primarul comunei Rosiori,   Compartimentul financiar-contabil și se 
aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la 
pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” 
precum și afișare la afișierul primăriei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
   Hotărârea a fost adoptată cu   11   de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” din totalul de 
11 consilieri în funcţie 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Bolojan Florin-Mircea 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


