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Proiect de hotărâre nr. 55/2023 

privind aprobarea devizului general,  a caracteristicilor principale şi a indicatorilor 
tehnico-economici, actualizați, la faza studiu fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul 
Haţeg, județul Hunedoara” 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 8954/55 din 10.03.2023 prin care se propune 
aprobarea devizului general, a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici, 
actualizați, la faza studiu fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, 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)devizul general, actualizat, înregistrat la primăria Haţeg sub nr. 18635/2022, precum și  
caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”, înregistrat sub nr. 18636/2022;  

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. 1 Se aprobă devizul general general, actualizat, la faza studiu fezabilitate/documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul 
Haţeg, județul Hunedoara”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, actualizați la faza 
studiu fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de 



investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 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 10 martie 2023 
 
 

INIŢIATOR, 
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