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Hotărârea nr. 202/2021 
pentru aprobarea completării cu art. 2¹ a hotărârii nr. 157/2019 privind constatarea 

aprobării contractării unor finanţări rambursabile interne, de către Oraşul Haţeg,  în 
valoare totală de  3.954.000,00  lei, pentru finanţarea cheltuielilor ce revin 

beneficiarului Oraşul Haţeg, în scopul implementării a trei proiecte finanţate din 
fonduri europene nerambursabile   

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 21 

decembrie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 214/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 336/120 din 14.12.2021, prin care se propune aprobarea 
completării cu art. 2¹ a hotărârii nr. 157/2019 privind constatarea aprobării contractării unor 
finanţări rambursabile interne, de către Oraşul Haţeg,  în valoare totală de  3.954.000,00  lei, 
pentru finanţarea cheltuielilor ce revin beneficiarului Oraşul Haţeg, pentru implementarea a 
trei proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, în scopul utilizării sumelor 
aferente creditului, destinate implementarii proiectului intitulat„ Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe din oraşul Haţeg - bloc 32, str. Munţii Retezat , nr.2 şi bloc 48, str. Piaţa Unirii, nr. 
5”, rămase neutilizate la finalul implementării acestui proiect, pentru celelalte două proiecte 
aflate în implementare. 

Văzând: 
a) hotărârea consiliului local Haţeg nr. 181/2019 privind aprobarea garantării creditului 
bancar în valoare totală de  3.954.000,00  lei, pentru finanţarea cheltuielilor ce revin 
beneficiarului Oraşul Haţeg, în scopul implementării a trei proiecte finanţate din fonduri 
europene nerambursabile; 
b)raportul întocmit de direcţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 26163 din data de 16.12.2021;  
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/80 din 21.12.2021; 
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/94 din 21.12.2021; 
e) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 340/59 
din 21.12.2021; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 
IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,  



În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. b), 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) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. I Se aprobă completarea cu art. 2¹ a hotărârii nr. 157/2019 privind constatarea aprobării 
contractării unor finanţări rambursabile interne, de către Oraşul Haţeg,  în valoare totală de  
3.954.000,00  lei, pentru finanţarea cheltuielilor ce revin beneficiarului Oraşul Haţeg, pentru 
implementarea a trei proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, care va avea 
următorul conţinut: 
,, Art. 2¹ Contractarea finanţării rambursabile interne prevăzută la art.1 se face pentru 
finanţarea cheltuielilor ce revin beneficiarului Oraşul Haţeg pentru implementarea proiectelor 
prevăzute la art. 2, cu respectarea contractelor de finanáre aflate in derulare, după cum 
urmează: 
a) Pentru implementarea proiectului intitulat ,,Reabilitare termică blocuri de locuinţe din 
oraşul Haţeg - bloc 32, str. Munţii Retezat , nr.2 şi bloc 48, str. Piaţa Unirii, nr. 5”, finalizat, 
se constată că a fost utilizată suma de 1.215.335  lei. 
b) Pentru implementarea proiectului intitulat „Reabilitare termică blocuri de locuinţe din 
oraşul Haţeg - bloc 13A, str. Sarmisegetusa; bloc A3, str. Aleea Centralei; bloc C1, str. Aleea 
Centralei”, se poate utiliza suma totală de până la 1.991.000  lei . 
c) Pentru implementarea proiectului intitulat „Construire Şcoală Gimnazială”, se poate utiliza 
suma totală de până la  747.665  lei . 
Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 
Haţeg, prin structurile cu atribuţii din cadrul aparatului de specialitate.  
Art. III Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.                                                        
Art. IV Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului Oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, 
Direcţiei economice şi prin grija acesteia tuturor structurilor, instituţiilor şi autorităţilor 
interesate. 

Haţeg,   la  21 decembrie 2021 
  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 202/2021 

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 : 

21/12/2021 
 

 

□ 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 * 
 

22/12/2021 

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. 

 


