
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 28/2023 

pentru modificarea art. 1 și a anexei nr. 1 la hotărârea nr. 220/2022 privind aprobarea 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, 
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara” 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 31 

ianuarie 2023; 
 Examinând proiectul de hotărâre nr. 30/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  referatul 

de aprobare al acestuia nr. 2299/30 din 31.01.2023 prin care se propune modificarea art. 1 și a 
anexei nr. 1 la hotărârea nr. 220/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii, „Modernizare străzi în 
oraşul Haţeg, județul Hunedoara”, în vederea creşterii condiţiilor de viaţă a cetăţenilor oraşului 
Haţeg, ce locuiesc pe străzile ce fac obiectul modernizării, urgenţa aprobării  proiectului fiind 
determinată de necesitatea încadrării în termenele de depunere a documentelor, proiectul fiind în 
faza de evaluare.   

Având în vedere: 
a)clarificari solicitate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrate la 
Primăria Haţeg sub nr. 2291/2023; 
b)devizul general, actualizat, înregistrat la primăria Haţeg sub nr. 32295/2023, precum și  
caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare 
străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”;  
c)raportul întocmit Biroul tenic, investiții, dezvoltare, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 2442 din data de 31.01.2023;  
d) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/2333/36 din 31.01.2023; 
e) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/2413/73 din 31.01.2023. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", ale art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 
aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 1333/2021, 
ale Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 1321/2021 pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", ale art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea 
unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei nr. 2364/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate 
acestora pentru finanțarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), 
alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-



(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                                                  

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. I Se aprobă modificarea art. 1 și a anexei nr. 1 la hotărârea nr. 220/2022 privind aprobarea 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru 
obiectivul de investiţii, „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”, care va avea 
următorul conținut: 
”Art. 1 Se aprobă devizul general general, actualizat, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”, conform anexei la prezenta 
hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta”. 
Art. II Anexa la prezenta hotărâre se constituie ca anexa nr. 1 la hotărârea nr. 220/2022 privind 
aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, 
pentru obiectivul de investiţii, „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara” . 
Art. III Hotărârea Consiliului local Hațeg nr. 159/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, 
județul Hunedoara” se modifică corespunzător prevederilor art. I și art. II din prezenta hotărâre. 
Art. IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. V Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, se 
afișează la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituției Prefectului județului 
Hunedoara, Primarului Orașului Hațeg, Compartimentului administrație publică locală, Direcţiei 
economice, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi 
instituţiilor interesate. 

Haţeg,   la  31 ianuarie 2023 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ – OVIDIU 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 28/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

31/01/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/________/_________ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/02/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/________/_________ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/________/_________ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/________/_________ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş 

 



 


