
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 50/2023 

privind aprobarea devizului general, actulizat, precum și a noilor valori bugetare ale 
proiectului „ Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu 

Haţeg, prin construcţia unui corp nou de clădire pentru învăţământul liceal-filiera 
tehnologică” 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 

februarie 2023; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 49/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  referatul 

de aprobare al acestuia nr. 7274/49 din 28.02.2023, prin care se propune aprobarea devizului 
general, actulizat, precum și a noilor valori bugetare ale proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp nou de clădire 
pentru învăţământul liceal-filiera tehnologică” ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 64/2022, în scopul dezvoltării infrastructurii şcolare, a creşterii calităţii 
actului de învţământ şi a dezvoltării specializărilor la unitatea de învăţământ. 

Având în vedere: 
a)solicitarea de clarificare 28 a ADR Vest nr. 5917 din 27.02.2023, înregistrată la Primăria 
Oraşului Haţeg sub nr. 7222 din 28.02.2023, devizul general actualizat conform prevederilor  
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
3668 din 08.02.2023 şi bugetul reactualizat al cererii de finanţare; 
b)hotărârea Consiliului local nr. 91/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, 
faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor economici pentru investiția„ Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp 
nou de clădire pentru învăţământul liceal-filiera tehnologică”; 
c)hotărârea Consiliului local nr. 166/2020 privind aprobarea proiectului „ Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp 
nou de clădire pentru învăţământul liceal-filiera tehnologică” şi a cheltuielilor aferente acestuia; 
d)raportul întocmit de biroul tehnic, investitii, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 7397 din data de 28.02.2023;  
e) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/7407/123 din 28.02.2023; 
f) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/7409/124 
din 28.02.2023. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură 
finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 lit. c) din Ordonanța 
de Urgență 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 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 



ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă devizului general, actulizat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 64/2022, cu referire la proiectul „ Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la 
Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp nou de clădire pentru 
învăţământul liceal-filiera tehnologică”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară ,,îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, 
operaţiunea ,,creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe 
tot parcursul vieţii”, conform anexei la prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la 
Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp nou de clădire pentru 
învăţământul liceal-filiera tehnologică”, în cuantum de 10.906.880,46 lei, inclusiv TVA, din care 
valoarea cheltuielilor eligibile este 10.808.110,46 lei, inclusiv TVA. 
Art. 3 Se aprobă contribuţia Oraşului Haţeg de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum 
de 216.162,20 lei, inclusiv TVA, precum şi contribuţia ce constă în achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, în cuantum de 98.770,00 lei, inclusiv TVA. 
Art. 4 Hotărârea Consiliului local nr. 91/2018 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor economici pentru investiția„ Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp 
nou de clădire pentru învăţământul liceal-filiera tehnologică” se modifică corespunzător 
prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Hotărârea Consiliului local nr. 166/2020 privind aprobarea proiectului „ Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I. C. Brătianu Haţeg, prin construcţia unui corp 
nou de clădire pentru învăţământul liceal-filiera tehnologică” şi a cheltuielilor aferente acestuia se 
modifică corespunzător prevederilor art. 2-3 din prezenta hotărâre. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului 
Haţeg, Directiei economice, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului tehnic, 
investiţii, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor instituţiilor, persoanelor fizice şi juridice 
interesate. 
 
 
Haţeg,   la  28 februarie 2023 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
  BOTCA ADRIAN - SERGIU 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 50/2023 

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 : 

28/02/2023 
 

 

□ 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 * 
 

01/03/2023 

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 

 
 
 
 


