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Proiect de hotărâre nr. 85/2022 

 pentru modificarea art. 2 și art. 3 din hotărârea nr. 33/2022 privind aprobarea 
proiectului „ Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în 

Oraşul Haţeg” şi a cheltuielilor aferente acestuia 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanâa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 12439/85 din 
13.05.2022, prin care se propune modificarea art. 2 și art. 3 din hotărârea nr. 33/2022 privind 
aprobarea proiectului „ Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat 
public în Oraşul Haţeg” şi a cheltuielilor aferente acestuia, 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, urgenta aprobării actului fiind determinată de termenul necsar 
depunerii clarificarilor . 

Având în vedere: 
a)adresa nr. 14962/2022 a ADR Vest, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 12435 
din 13.05.2022 reprezentând solicitarea de clarificării; 

În conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015  
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 
2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 lit. c) din Ordonanța de Urgențăa 
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 Hotărârea 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
HOTĂRÂRE : 

 
Art. I Se aprobă modificarea art. 2 din hotărârea nr. 33/2022 privind aprobarea proiectului „ 
Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Haţeg” şi a 
cheltuielilor aferente acestuia, care va avea următorul conținut: 
,,Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea, extinderea şi eficientizarea 
sistemului de iluminat public în Oraşul Haţeg”, în cuantum de 4.439.586,75 lei, inclusiv TVA, 
din care : 

a)cheltuieli totale eligibile                                                    -  3.851.047,55 lei,  
din care : 
                          - cheltuieli totale nerambursabile                -  3.774.026,60 lei; 



                           - cheltuieli totale contribuţie proprie           -   77.020,95 lei . 
b) cheltuieli totale neeligibile                                                -  588.539,20 lei”. 

Art. II Se aprobă modificarea art. 2 din hotărârea nr. 33/2022 privind aprobarea proiectului „ 
Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Haţeg” şi a 
cheltuielilor aferente acestuia, care va avea următorul conținut: 
,,Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Oraşului Haţeg, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de  2% din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 665.560,15 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 
„Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Haţeg”. 
Art. III Biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului  de  specialitate  al  
primarului orașului Hațeg va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  
hotărâre. 
Art. IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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, Directiei economice, 
Biroului tehnic, investiții, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, 
persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 
 
Haţeg,   la  13 mai 2022 
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