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PRIMAR 

                                       
PROIECT DE  HOTĂRÂRE  NR. 61/2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a finanţarii din bugetul local a 
cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de UAT Haţeg, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, 

str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul 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. 7656 din 08.04.2021 prin care se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a finanţarii din bugetul local a cheltuielilor pentru 
servicii şi lucrări finanţate de UAT Haţeg, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş 
Haţeg, judeţul Hunedoara”, proiect ce va fi susţinut de Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., motivat de 
necesitatea actualizării valorilor din devizul general, în scopul ducerii la îndeplinire a 
prevederilor legale ce reglementează realizarea unor astfel de investiţii. 

Având în vedere:  
a)documentaţia tehnico-economică ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul Hunedoara”, înregistrată la Primăria oraşului 
Haţeg sub nr. 15515/2017;       
b)devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, 
modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul 
Hunedoara”, întocmit de SC Prodcad Busines SRL, înregistrat la primaria oraşului Haţeg sub nr. 
7652/08.04.2021; 
c) hotărârea nr. 112/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. a amplasamentului  
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare 
şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul Hunedoara”; 

În conformitate cu prevederile din O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, art. 40 lit. c) 
din O.U.G. 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 H.G.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, şi ale art.V din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

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 O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

         Art. 1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări 
finanţate de UAT Haţeg, în valoare de 351.442,20 inclusiv TVA, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul Hunedoara”, conform devizului general privind 



cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, întocmit de SC Prodcad Busines SRL, 
înregistrat la primaria oraşului Haţeg sub nr. 7652/08.04.2021, conform căruia valoarea totală a 
proiectului este de 3.995.931,83 lei, inclusiv TVA. 

Art. 2 Se aprobă devizul general, actualizat, privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul Hunedoara”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş 
Haţeg, judeţul Hunedoara”, conform anexei 2 la prezenta hotarare.   

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   

Art. 5 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                            
Art. 6 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 

condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, 
compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice si prin grija acesteia 
DGRFP Timişoara - Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice ale judeţului Hunedoara si 
tuturor institutiilor interesate şi structurilor cu atribuţii. 
 
 
Haţeg,   la 08 aprilie 2021 
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