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Proiect de hotărâre nr. 95/2022 

privind aprobarea procedurii de stabilire, declarare și achitare a taxei  
de reabilitare termică în orașul Hațeg 

 

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 al primarului orasului Hateg nr. 13013/95 din 19.05.2022 prin 
care se propune aprobarea procedurii de stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică, în 
scopul recuperării sumelor avansate de Oraşul Haţeg pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 
asociaţiilor de proprietari, în situația proiectelor de investiții ce au avut ca obiect reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe, sume ce nu s-au recuperat integral din fondul de reparaţii al acestora, până la 
data recepţiei la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se va realiza în rate lunare, pe o 
durată de 2 ani, prin taxă de reabilitare termică, ce se va stabili prin hotărâre a Consiliului local, în 
condiţiile legii. 

Având în vedere: 
a) hotărârea nr. 149/2018 privind aprobarea cererii de finanţare pentru proiectul „reabilitare termica 
blocuri de locuinţe - orasul hateg " şi a cheltuielilor aferente proiectului; 
b) hotărârea nr. 33/2019 privind aprobarea cererii de finanţare pentru proiectul „reabilitare termică 
blocuri de locuinţe - orasul Hateg " şi a cheltuielilor aferente proiectului; 

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (4)-(7), alin.(10) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 486 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.c), art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.c art. 
140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1. Se aprobă procedura de stabilire, declarare și achitare a taxei  de reabilitare termică în orașul 
Hațeg, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte biroul tehnic, investiții, dezvoltare, 
direcția  economică și biroul impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a primăriei 
Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii:  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Serviciului juridic, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare, Directiei economice, Biroului 
impozite și taxe locale şi Compartimentului administraţie publică locală. 

 
Haţeg, 19 mai 2022 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUȘCAȘ 


