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Proiect de hotărîre nr. 82/2022 

pentru modificarea hotărârii nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la 
“Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule 
electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a 

investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de 
transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“  

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 12349/82 din 12.05.2022, prin care se propune 
modificarea hotărârii nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel 
local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor 
legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete 
în Orașul Hațeg“, motivat de necesitatea limitării poluării pe raza localității, evitarea blocajelor 
din trafic și la creșterea rezilienței populației, prin investiție fiind promovat un mod sănătos de 
transport, creșterea siguranței în trafic, fiind separate fluxurile ciculabile de cele pietonale sau auto, 
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rezilientă și accesibilă economic tuturor categoriilor 
sociale, care să ajute la creșterea coeziunii sociale, a nivelului de socializare la nivelul localității, 
dar care să reducă și poluarea mediului scopul final fiind acela ca cetatenii să beneficieze de 
condiții mai bune de viață, un nivel al sănătății mai ridicat, dar și o reducere a costurilor cu 
combustibil și cheltuielilor medicale prin practicarea mersului pe bicicletă. 

În conformitate cu prevederile art. 40 lit. c), art.42 lit. a) 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 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului României 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 și 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; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 58/2008 privind 
organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările ulterioare, ale 
Ordonanța Guvernului nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare, ale 
Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor 
de proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan” si anexele la acesta;  

 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   



 
                                                                 HOTĂRÂRE: 
 
Art. I Se aprobă modificarea art. 2 la hotărârea nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la 
“Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la 
nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor 
legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete 
în Orașul Hațeg“, care va avea următorul conținut: 
,,Art. 2 Se aprobă proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru 
biciclete în Orașul Hațeg“ și cheltuielile legate de acesta, detaliate în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre“ 
Art. II Se aprobă modificarea art. 3 la hotărârea nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg 
la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la 
nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor 
legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete 
în Orașul Hațeg“, care va avea următorul conținut: 
“Art. 3 Se aprobă nota de fundamentare a investiției “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde 
– Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre”. 
Art. III Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. IV Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, 
se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituției Prefectului județului 
Hunedoara, Primarului Orașului Hațeg, Biroului administrarea domeniului public si privat, 
Directiei economice, Compartimentului Dezvoltare și şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor, persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 
 
 
Haţeg,  12 mai 2022 
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