
Investiții în desfășurare în 2020 și anii următori 

 

Nr. 
Crt. 

Investiție Valoare estimată lei / surse 
de finanțare 

1 Reabilitare termică blocuri de locuințe: bl. 32, 48, A3, 13A 
și C1  - proiect în derulare 

6.012.700 / POR 2014 – 2020 + 
Asociație proprietari 

2 Construire Școală Gimnazială – proiect în derulare 18.137.600 / POR 2014 - 2020 

3 Reabilitare, modernizare și dotare Cinema Dacia – proiect 
avizat  de CNI 

2.697.400 / Compania 
Națională de Investiții 

4 Reabilitare, morernizare și dotare așezământ cultural în 
satul Silvașu de Jos – proiect derulare prin CNI  

2.006.250 / Compania 
Națională de Investiții 

5 Construire Bloc locuințe de serviciu – 30 unități locative – 
proiect în derulare prin CNI, în fază finală 

890.000 / Compania Națională 
de investiții 

6 Reabilitare termică și utilizare energie regenerabilă – 
clădire Spital orășenesc Hațeg – proiect în finalizare 

11.380.000 / POR 2014 - 2020 

7 Modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de 
iluminat public în orașul Hațeg – proiect în derulare 

3.355.300 / POR 2014 - 2020 

8 Construire Bazin didactic de înot în orașul Hațeg – proiect 
în curs de eleborare la CNI 

Compania Națională de 
investiții 

9 Modernizare ambulatoriu integrat de specialitate a 
Spitalului orășenesc Hațeg prin dotare și echipare – proiect 
în faza de implementare 

10.133.100 / POR 2014 - 2020 

10 Înființare rețea distribuție gaz metan în loc Nalațivad – 
proiect în faza de recepție 

1.761.900 / Buget local + 
Delgaz grid 

11 Îmbunătățirea infrastructurii școlare prin construirea unui 
corp nou de clădire la Colegiul Național I, C. Brătianu – 
proiect în faza de implementare 

POR 2014 - 2020 

12 Extinderi rețele de apă și canalizare în zone de dezvoltare 
urbană – program derulat prin Operatorul regional – în 
implementare 

Program Operațional 
Infrastructură Mare - POIM 

13 Reabilitări de străzi: 1 Mai, Arsenie Boca, Mihail 
Kogălniceanu, Suseni II, cartier locuințe Nalațivad – în 
implementare 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

14 Realizare sens giratoriu în intersecția bv. Tudor 
Vladimirescu cu bv. Nicolae Titulescu 

Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 

Rutiere 

15 Amenajare parcaje zona spate bl. D spre str. Independenței 
– în derulare 

 SF+PT 41.000 / Buget local 

16 Modernizare Parcul copiilor – în fază de finalizare Buget local 

17 Modernizare bază sportivă Stadion (tribune, vestiare) Buget local 

 


