
   
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 

     COMUNA  ŞTIUCA 
PRIMAR 

 
P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E    

privind  aprobarea  Planului de investiții,  lucrări  şi  alte  activităţi  
pe anul  2022  al comunei Ştiuca   

 
Având în  vedere  expunerea de motive a primarului comunei Ştiuca din care rezultă 

necesitatea aprobării Planului de investiții,  lucrări  şi  alte  activităţi pe anul 2022 al comunei Ştiuca, 
Luând  în  considerare  Rapoartele de  avizare a Comisiilor  de specialitate  ale Consiliului 

local al  comunei  Ştiuca, 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ,   
In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ,   
 

Consiliul local al comunei Ştiuca adoptă prezenta : 
HOTĂRÂRE: 

Art. 1. -  Se aprobă  Planul  de  investiții,  lucrări  şi  alte  activităţi pe anul 
2022  al comunei Ştiuca  conform  Anexei  la  prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) După aprobarea bugetului local al comunei Ştiuca pe anul 2022, 
Consiliul  Local are obligaţia de a definitiva  Planul de investiții, lucrări  şi  alte  
activităţi  publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor 
fonduri. 

(2) Autoritatea contractantă COMUNA ŞTIUCA, prin hotărârea consiliului 
local, cu avizul  aparatului de  specialitate al primarului, are dreptul de a opera 
modificări sau completări ulterioare în Planul stabilit potrivit art.1. 

Art. 3. -   În vederea materializării obiectivelor  stabilite prin Planul menţionat 
la art.1 se autorizează primarul comunei  în a întreprinde demersurile necesare pe lângă 
autorităţile îndrituite,  în scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul plan, 
precum şi în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale 
Consiliului local. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se 
comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş, Primarului comunei Ştiuca, 
compartimentului financiar-contabil, altor autorităţi interesate. 

 
 

               Primar,                                 Avizat pentru legalitate 
                                                             p.Secretar general al UAT, 

Vasile Bejera                                  Vasile-Gabriel Stanciu 
 

 
Ştiuca, la  04  februarie 2022 

 



   
 
 

Anexă   la H.C.L. nr.  …../2022 

PLANUL   DE   INVESTIȚII, LUCRĂRI  ŞI  ALTE  ACTIVITĂŢI 

  PE  ANUL 2022 

Investiţii  pentru dezvoltarea  publică a  comunei 
Nr. crt. Denumirea  investiției/ achiziţiei Valoarea estimativă 

1.  Realizare  PUG (plan de urbanism general) în comuna Știuca; 80.000  lei 

2.  Parcelare PUZ în localitatea Știuca; 50.000  lei 

3.  Intabulare sistematică finanțarea VII și VIII (Oloșag, Știuca, 
Zgribești); 

320.000  lei 

4.  Realizare rigole betonate; 100.000 lei 

5.  Realizarea studiului de fezabilitate înființare rețea de gaze naturale 
cu soluție inteligentă pentru comuna Știuca și satele aparținătoare; 

161.000 lei 

6.  Realizare accese betonate la gospodării; 500.000  lei 

7.  Instalare sistem de supraveghere video în comună și extindere rețea 
la școala gimnazială Știuca; 

50.000 lei 

8.  Extinderea rețelei de apă și canal PUZ Știuca (studiul de 
fezabilitate, proiect tehnic și execuție) 

600.000.lei 

9.  Extinderea rețelei de electricitate PUZ Știuca (studiul de fezabilitate, 
proiect tehnic și execuție) 

1.500.000 lei 

10.  Realizare capelă mortuară (proiect tehnic și execuție) 540.000 lei  

11.  Consultanță și expertiză înființare rețea de gaze naturale cu soluție 
inteligentă pentru comuna Știuca și satele aparținătoare 

80.500 lei 

12.  Realizare nomenclator stradal UAT 30.000 lei 

13.  Achiziționarea unui tractoraș cosit iarbă 30.000 lei 

14.  Achiziție fântână ornamentală rustică 10.000 lei 
 

Lucrări  pentru dezvoltarea  publică a  comunei 

Nr. crt. Denumirea  lucrării 
Valoarea 

estimativă 
1.  Reparații drumuri comunale; 600.000 lei 

2.  Reparații străzi și drumuri agricole (trotuare) 1.000.000 lei 
 

Achiziţii  pentru activităţi educative, culturale şi sportive din  comună 

Nr. crt. Denumirea  achiziţiei 
Valoarea 

estimativă 
1.  Susţinerea cultelor din comună   37.000 lei 

2.  Alocarea unei sume pentru funcționare la școala gimnazială 
Știuca 

100.000 lei 

3.  Prestări servicii artistice (dansuri) 24.000 lei 
4.  Prestări servicii sport  20.000 lei 

 
       Primar,                                        Avizat pentru legalitate 

                                                             p.Secretar general al UAT, 
Vasile Bejera                                  Vasile-Gabriel Stanciu 


