
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 93/2022 

pentru modificarea art. 1 din hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea devizului general, 
actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea 

şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Haţeg” 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 25 
mai 2022; 

 Examinând proiectul de hotărâre nr. 92/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 12926/92 din 19.05.2022 prin care se propune modificarea 
art. 1 din hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect 
tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de 
iluminat public în oraşul Haţeg”, motivat de finalizarea procesului de verificare a conformităţii 
proiectului tehnic, în scopul realizării unui iluminat corespunzător, care să determine 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor oraşului Haţeg prin creşterea siguranţei pe 
timpul nopţii, introducerea unui sistem de telemanagement al iluminatului public ce are rolul de 
a monitoriza, comanda şi controla de la distanţă aparatele de iluminat, într-un mod facil,  pentru 
a permite efectuarea de intervenţii prompte în caz de defect dar şi reducerea costurilor aferente 
consumului de energie electrică şi a mentenanţei sistemului de iluminat public. 

Având în vedere: 
a) adresa SC Ago Proiect Engineering nr. 158/17.05.2022 înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg 
sub nr. 12696  din 17.05.2022; 
b)raportul întocmit de biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 13188 din data de 23.05.2022;  
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/13399/191 din 25.05.2022; 
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80/13412/197 din 25.05.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 40 lit. c) din OUG 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, 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 prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), 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, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. I Se aprobă modificarea art. 1 din hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea devizului 
general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, 
extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Haţeg”, care va avea 
următorul conținut: 



,,Art. 1 Se aprobă devizul general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Haţeg”, 
conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta”. 
Art. II Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. III Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a 
primăriei Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii: Primarului Oraşului Hateg, Institutiei 
Prefectului Judeţului Hunedoara, Direcţiei economice, Compartimentului compartimentului 
Administraţie Publică Locală, Biroului tehnic-investiţii şi prin intermediul acesuia tuturor 
persoanelor fizice şi juridice, precum şi structurilor interesate . 
 

 

Haţeg,   la  25 mai 2022 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          COPIL FLORIAN 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 93/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

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

25/05/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

26/05/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 

 
 


