
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   
Proiect de hotărâre nr. 56/2022 

privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții inititulat „  Modernizare străzi Ciprian Porumbescu, Avram 
Iancu, Iancu de Hunedoara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, 

Lunca de Sus din orașul Hațeg și străzile Aleea Castelului și Aleea Lacului, din 
localitatea Nălațvad” 

 
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. 7025/56 din 21.03.2022, prin care se propune 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții inititulat „  Modernizare străzi Ciprian Porumbescu, Avram Iancu, Iancu de 
Hunedoara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, Lunca de Sus din orașul 
Hațeg și străzile Aleea Castelului și Aleea Lacului, din localitatea Nălațvad”, în scopul 
realizarii unei infrastructuri care să permită ca acesul locuitorilor din zona străzilor propuse a 
se moderniza către centru localității și rețeaua națională și județeană de drumuri să se 
desfășoare în condiții de siguranță și confort.  

Având în vedere: 
a)studiul de fezabilitate inititulat „Modernizare străzi Ciprian Porumbescu, Avram Iancu, 
Iancu de Hunedoara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, Lunca de Sus din 
orașul Hațeg și străzile Aleea Castelului și Aleea Lacului, din localitatea Nălațvad”, 
înregistrat la primăria Haţeg sub nr. 22582 din 02.11.2022, proiect nr. 453/2021, proiectant  
SC Semper Idem SRL; 
b)raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic - investiţii, înregistrat sub nr. 6961 
din data de 21.03.2021 referitor la respectarea art. V din Ordonanța de Urgență 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; 
             În conformitate cu prevederile art. 40 lit. c), art.42 lit. b) din Ordonanța de Urgență 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 şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale art. 44 alin. (1) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. V din Ordonanța de Urgență 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; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,                                

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate inititulat „Modernizare străzi Ciprian Porumbescu, 
Avram Iancu, Iancu de Hunedoara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, 
Lunca de Sus din orașul Hațeg și străzile Aleea Castelului și Aleea Lacului, din localitatea 
Nălațvad”,  înregistrat la Primaria Haţeg sub nr. 22582 din 02.11.2022 şi care este transpus în 
proiect nr. 453/2021, proiectant  SC Semper Idem SRL, beneficiar  Oraşul Haţeg, care face 
parte integrantă din prezentă hotărâre. 



Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează : 
a)Valoarea totală a investiţiei:                          5.733.405,13  lei, inclusiv TVA  

din care : 
                                   C + M :                          5.140.501,97  lei, inclusiv TVA 
b)Capacităţi : 
-lungimea traseului amenajat :                     3.806 ml; 
-lățimea părții carosabile:                       2,75-5,50 m; 
-lățimea acostamentelor:          2 x 0,375 – 2 x 0,5 m; 
c)durata de realizare:                                       12 luni. 
Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Biroul tehnic, investiţii, 
dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg.  
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro în Monitorul Oficial local şi la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg,  Direcţiei economice, Compartimentului  administraţie 
publică locală, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor, instituţiilor, serviciilor şi persoanelor interesate. 
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