
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
Hotărârea nr. 157/2021 

privind aprobarea implementării proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii 
Grădiniței cu program prelungit din orașul Hațeg, județul Hunedoara” 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, 

convocată de îndată, la 18 octombrie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 167/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 336/73 din 14.10.2021, prin care se propune aprobarea 
implementării proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program 
prelungit din orașul Hațeg, județul Hunedoara”, în scopul creşterii eficienţei energetice a 
elementelor de anvelopă şi a instalaţiilor termice aferente clădirii publice, precum şi a gestionării 
raţionale a consumurilor, obiectivul principal fiind mărirea confortului interior realizat în 
condiţiile scăderii consumului de energie, urgenţa aprobării proiectului fiind determinată de 
necesitatea depunerii documentaţiei, în vederea finanţării.   

Având în vedere: 
a) hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „Creşterea eficienței energetice a clădirii 
Grădiniței cu program prelungit din orașul Hațeg, județul Hunedoara”. 
b)raportul întocmit de Biroul tehnic, investiţii, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 21083 din 15.10.2021; 
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
338/59 din 18.10.2021; 
d)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 340/42 din 
18.10.2021; 

În conformitate cu prevederile anexei la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a programului 
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 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 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor  tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 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 dispoziţiilor  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, alin. (1) 
și 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,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței 
cu program prelungit din orașul Hațeg, județul Hunedoara”.  
Art. 2  Cheltuielile aferente proiectului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, se prevăd în 
bugetul local al oraşului Haţeg, pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii 



finanțării prin Programul privind creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice, derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit legii. 
Art. 3 Orașul Hațeg se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 3 ani de la data depunerii raportului de 
finalizare.   
Art. 4 Orașul Hațeg se obligă să nu înstrăineze, respectiv să greveze cu sarcini terenul și clădirea 
pe care s-a realizat investiția în cadrul programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării 
raportului de finalizare de la Autoritatea Fondului pentru Mediu.  
Art. 5 Unitatea administrativ-teritorială se angajează să susțină toate cheltuielile neeligibile și 
contribuția proprie, în cunatumul stabilit, în condiţiile legii. 
Art. 6 Numărul locuitorilor deserviți de proiectul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, precum 
și caracteristicile tehnice ale acestuia, sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7 Se împuterniceşte reprezentantul legal al Orașului Hațeg, în persoana domnului Pușcaș 
Adrian-Emilian, având funcţia de primar al unităţii administrativ-teritoriale, să semeneze toate 
actele necesare implementării proiectului, inclusiv contractul de finanţare. 
Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 9 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituției Prefectului județului Hunedoara, Primarului Orașului 
Hațeg, Compartimentului administratie publică, Direcţiei executive economice, Biroului tehnic, 
investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi instituţiilor interesate. 
 

Haţeg,   la  18 octombrie 2021                
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
                     
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 157/2021 
 

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 : 

18/10/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) - 9 voturi 

Voturi pentru: 14 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

18/10/2021 

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. 
 
 
 

 
 

 



finanțării prin Programul privind creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice, derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit legii. 
Art. 3 Orașul Hațeg se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 3 ani de la data depunerii raportului de 
finalizare.   
Art. 4 Orașul Hațeg se obligă să nu înstrăineze, respectiv să greveze cu sarcini terenul și clădirea 
pe care s-a realizat investiția în cadrul programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării 
raportului de finalizare de la Autoritatea Fondului pentru Mediu.  
Art. 5 Unitatea administrativ-teritorială se angajează să susțină toate cheltuielile neeligibile și 
contribuția proprie, în cunatumul stabilit, în condiţiile legii. 
Art. 6 Numărul locuitorilor deserviți de proiectul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, precum 
și caracteristicile tehnice ale acestuia, sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7 Se împuterniceşte reprezentantul legal al Orașului Hațeg, în persoana domnului Pușcaș 
Adrian-Emilian, având funcţia de primar al unităţii administrativ-teritoriale, să semeneze toate 
actele necesare implementării proiectului, inclusiv contractul de finanţare. 
Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 9 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituției Prefectului județului Hunedoara, Primarului Orașului 
Hațeg, Compartimentului administraţie publică, Direcţiei executive economice, Biroului tehnic, 
investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi instituţiilor interesate. 
 

Haţeg,   la  18 octombrie 2021                
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
                     
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 157/2021 
 

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 : 

18/10/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) - 9 voturi 

Voturi pentru: 14 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

19/10/2021 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

18/10/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

19/10/2021 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

19/10/2021 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

19/10/2021 
 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 
 
 
 

 
 


