
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 109/2022 

pentru  aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Construire școală 
gimnazială”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării 

ajustărilor de preț, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile  
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29 
iunie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 115/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 16220/115 din 28.06.2022 prin care se propune aprobarea 
devizului general al obiectivului de investiții ,,Construire școală gimnazială”, actualizat cu 
valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a creșterii prețurilor 
motivată de guvern în preambulul actului normativ menționat mai sus, precum și pentru 
încheierea în termen a actului adițional prevăzut de lege și a celorlalte documente necesare 
finalizării obiectivului de investiții, aflat în implementare.  

Având în vedere: 
a) devizul general înregistrat la Primăria Hațeg sub nr. 16216/2022; 
b)raportul întocmit de biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 16235 din data de 29.06.2022;  
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/16269/222 din 29.06.2022; 
d)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/16306/239 din 29.06.2022;                
 În conformitate cu prevederile, art. 2 lit. c), art. 3 alin. (1), alin. 2 lit. a), alin. (10), alin. (13), art. 
4, art. 8 alin. (1), teza I, art. 9 alin. (1)-(8), art. 10, art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile; ale 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; ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, 
inclusiv în formare profesionale, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 - Creşterea 
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului 
obligatoriu; Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 



Europene nr. 7004/2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice de accesare 
a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa 10-Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 
Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesionale, 
pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 - Creşterea gradului de participare 
la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu, ale O.U.G. nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                                                                                       

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții ,,Construire școală gimnazială”, 
actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, conform anexei la 
prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.  
Art. 2 Rezerva de implementare se constituie și va fi plătită în condiţiile prevăzute de Ordonanța 
de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. 
Art. 3 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de echipa de proiect, desemnată în condițiile legii, 
precum și de structurile cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare 
Art. 5 Prezenta se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, se 
afițează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Directiei 
economice, Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare şi prin grija acestuia persoanelor fizice, juridice 
şi structurilor interesate. 

Haţeg,   la  29 iunie 2022 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          COPIL FLORIAN 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 109/2022 

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 : 

29/06/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  15 
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 * 
 

30/06/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 

 


