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Proiect de hotărâre nr. 51/2023 

privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C15 – EDUCATIE  in cadrul apelului de proiecte  

PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 
digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a aprobării cheltuielilor 

legate de proiectul cu titlul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 
unitatilor de învățământ preuniversitar de pe raza unității administrativ-teritoriale Orașul Hateg, 

județul Hunedoara“ 
 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 8917/51 din 10.03.2023, prin care se propune aprobarea         
participării Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – 
EDUCATIE  in cadrul apelului de proiecte cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice si 
echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe” și a aprobării 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza unității administrativ-teritoriale Orasul Hațeg, județul 
Hunedoara, motivat de necesitatea imbunatatirii infrastructurii educationale pentru a indeplini exigentele 
organizarii unui proces educational modern si incluziv . 

Având în vedere: 
a)raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic - investiţii, înregistrat sub nr. 8935 din data de 
10.03.2023 referitor la respectarea art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 
b)avizul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr. 830 din 09.03.2023, înregistrat la Primăria Orașului 
Hațeg sub nr. 8791 din 10.03.2023; 
          În conformitate cu prevederile art. 40 lit. c), art.42 lit. a) 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 Legii nr. 
500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 44 alin. (1) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. V din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și 
completările ulterioare; ale Ordinului nr. 6423/2022 pentru aprobarea Ghidului solicitantului-Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 
conexe în cadrul PNRR,Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație, Reforma 4, 
Investiția 13, Investiția 14, Reforma 5, Investiția 9, Reforma 6, Investiția 11; 
 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,       
 
 



                         
                                                                 HOTĂRÂRE : 
 
Art. 1 Se aprobă participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență”, 
Componenta C15 – EDUCATIE  in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/ I9./I11. /I13./ 
I14./ ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 
preuniversitar și a unităților conexe” și cheltuiele legate de proiectul cu titlul ”Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza raza unității 
administrativ-teritoriale Orasul Hațeg, județul Hunedoara”. 
Art.2 Se aprobă analiza de nevoi privind Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza raza unității administrativ-teritoriale Orasul Hațeg, 
județul Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă valoarea maxima eligibilă a proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza raza unității administrativ-
teritoriale Orasul Hațeg, județul Hunedoara “, în sumă de 4.021.058,79 lei – inclusiv TVA. 
Art. 4 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 
proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de pe raza raza unității administrativ-teritoriale Orasul Hațeg, județul Hunedoara “ în valoare 
totala de 4.415,50 lei - inclusiv TVA. 
Art. 5 Se împuterniceste primarul Orașului Hațeg să reprezinte solicitantul unitatea administrativ-
teritorială Orașul Hațeg în vederea semnarii contractului de finantare. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, se 
afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituției Prefectului județului Hunedoara, 
Primarului Orașului Hațeg, Directiei economice, Compartimenbtului administrație publică locală, Biroului 
tehnic, investiții, dezvoltare și şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, persoanelor fizice şi juridice 
interesate. 
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