JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
Proiect de hotărâre nr. 167/2021
privind implementarea proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program
prelungit din orașul Hațeg, 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. 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”.
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 AdrianEmilian, 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, Direcţiei executive
economice, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi
instituţiilor interesate.

Haţeg, la 14 octombrie 2021

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR
Anexă la proiectul de hotărâre nr. /2021
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:
„CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII GRĂDINIȚEI CU PROGRAM
PRELUNGIT DIN ORAȘUL HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA”
1. Se constată necesitatea reabilitării clădirii Grădiniței cu program prelungit propuse în
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție care face obiectul prezentului proiect, ca
urmare a creșterii costurilor cu energia primară, respectiv a reducerii impactului asupra
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului anual de
energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
2. Oportunitatea realizării investiției rezidă pe de o parte din posibilitatea accesării Programului
Administrației Fondului pentru Mediu privind Creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile publice, cât și din premisele de dezvoltare ulterioară a
condițiilor de educație ale pre-școlarilor din oraș, respectiv asigurarea unui spațiu reabilitat
termic și eficient energetic pentru desfășurarea activităților educaționale a pre-școlarilor de pe
raza Orașului Hațeg.
3. Investiția are un potențial economic semnificativ, deoarece prin lucrările de investiții se crește
eficiența energetică a clădirii grădiniței și se îmbunătățește calitatea mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și
promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
4. Numărul total al populației Orașului Hațeg este de 9,685 locuitori, conform Rezultatului final
al recensământului populației și locuințelor din anul 2011.
5. Proiectul de investiții are următoarele caracteristici principale:
Valoarea totala a investiției
Durata de realizare a investiției
Suprafață construita Gradinita cu program prelungit Hațeg
Suprafață totala desfășurată Gradinita cu program prelungit Hațeg
Contribuția financiară proprie la cheltuielile eligibile
Procent de reducere a consumului de energie primara
Procent de reducere a cantității emisiilor echivalente totale de CO2

2.229.703,67 lei
24 luni
405 mp
810 mp
10%
62,7%
65,2%

6. Prezenta hotărâre se completează cu datele din 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”, adoptată conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, respectiv cu
indicatorii tehnico economici.
Haţeg, la 14 octombrie 2021
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

