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Anexă la hotărârea nr. 157/2021 
 

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 2.229.702,67 lei 
Durata de realizare a investiției 24 luni 
Suprafață construita Gradinita cu program prelungit Hațeg 405 mp 
Suprafață totala desfășurată Gradinita cu program prelungit Hațeg 810 mp 
Contribuția financiară proprie la cheltuielile eligibile  10% 
Procent de reducere a consumului de energie primara 62,7% 
Procent de reducere a cantității emisiilor echivalente totale de CO2 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 18 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
VIOREL DEMIAN 


