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ORAŞUL HAŢEG 
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Hotărârea nr. 182/2021 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor 
tehnico – economici, actualizaţi, aferenți obiectivului de investiție „Modernizarea şi 
eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a” 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, 
convocată de îndată, la 05 noiembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 193/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/99 din 04.11.2021, prin care se propune aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici, 
actualizaţi, aferenți obiectivului de investiție „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public 
în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”, în scopul creşteriii calităţii iluminatului public, 
gestionarea raţională a consumurilor prin reducerea acestora, reducerea poluării luminoase şi cu 
emisii de carbon obiectivul principal fiind mărirea confortului cetăţenilor realizat în condiţiile 
scăderii consumului de energie, urgenţa aprobării proiectului fiind determinată de necesitatea 
depunerii documentaţiei, în vederea finanţării. 
         Având în vedere: 
a) dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 397 din 20.10.2021 privind 
deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public – finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;  
b)documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, actualizată, intitulată „Modernizarea şi 
eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”, cod 
documentaţie nr. 1/2021, întocmit de către  SC Alba Proiect Consulting SRL, beneficiar 
Oraşul Haţeg, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 22751 din 04.11.2021; 
c)raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare, înregistrat sub 
nr. 22920 din data de 05.11.2021, referitor la respectarea art.V din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
d)raportul întocmit în comun de biroul tehnic, investiţii, dezvoltare şi direcţia executivă 
economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 22921 din 
data de 05.11.2021;  
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
338/74 din 05.11.2021; 
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/50 din 05.11.2021; 

În conformitate cu prevederile anexei la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr. 1162/2020 pentru pentru aprobarea Ghidului de finanţare a programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 203/2008 privind serviciul de 
iluminat public al localităţilor, 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 art. 5 alin. (1) lit. b.i), alin. (3), art.9 din Hotărârea 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 şi ale art.V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 
şi de modificare şi completare a unor acte normative, 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 participarea unităţii administrativ-teritoriale oraşul Haţeg, cu proiectul 
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa 
a II-a”, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, finanţat prin Administraţia Fondului 
pentru Mediu, pentru îmbunătăţirea sistemelor de iluminat public. 
Art. 2 Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor 
de intervenție, cod proiect nr. 1/2021, pentru obiectivul de investiție „Modernizarea şi 
eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiți 
“Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa 
a II-a” și descrierea sumara a investiției, cuprinsă în anexa 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 4 Se aprobă devizul general, actualizat, al obiectivului de investiție „Modernizarea şi 
eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”, în valoare 
totală de 3.505.578,04 lei, inclusiv TVA, din care C+M 3.156.841,21 lei, inclusiv TVA, 
conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
Art. 5 Se aprobă contractarea finanţării cheltuielilor pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa 
a II-a” prin Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public. 
Art. 6 Se împuterniceşte domnul Adrian Emilian Puşcaş, primar al oraşului Haţeg să 
reprezinte unitatea administrativ-teritorială, în relaţia cu Administraţia Fondului pentru 
Mediu. 
Art. 7 Se aprobă susținerea de la bugetul local al oraşului Haţeg a contribuției financiare 
proprii, în valoare totală de 503.578,03 lei, inclusiv TVA. 
Art. 8 Se aprobă susținerea de la bugetul local al oraşului Haţeg a contribuţiei financiare 
proprii, aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 10,71% din cheltuielile 
eligibile, in valoare de 359.836,95 lei, inclusiv TVA.  
Art. 9 Se aprobă susținerea de la bugetul local al oraşului Haţeg a contribuţiei financiare 
proprii, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 143.741,08 lei, inclusiv 
TVA.  
Art. 10 Se aprobă şi se asumă elaborarea documentaţiei de achiziţie, organizarea şi derularea 
procedurilor de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare privind achiziţiile publice. 
Art. 11 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 12 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 13 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul tehnic, investiţii, dezvoltare şi 
direcţia executivă economică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg. 
Art. 14 Hotărârea nr. 178/2021 se modifică corespunzător prezentei hotărâri. 
Art. 15 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, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului 
tehnic, investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi instituţiilor 
interesate. 

Haţeg,   la  05 noiembrie 2021  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 182/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

05/11/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 15 
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 * 
 

05/11/2021 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


