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Proiect de hotărâre nr. 106/2022 

privind  aprobarea Studiului de fezabilitate inititulat „ Extindere reţea electrică de 
interes public din zona prelungire str. Horea - 8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, 

judeţul Hunedoara” 
 

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 nr. 15677/106 din 22.06.2022, prin care se propune 
aprobarea  Studiului de fezabilitate inititulat „Extindere reţea electrică de interes public din 
zona prelungire str. Horea - 8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara”, în 
scopul racordării la reţeaua de energie electrică a unui număr de 8 locuinţe şi a creşterii 
condiţiilor de viată a unor cetăţeni ai oraşului Haţeg . 

Având în vedere: 
a)studiul de fezabilitate inititulat „Extindere reţea electrică de interes public din zona 
prelungire str. Horea -8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara” înregistrat 
la primăria Haţeg sub nr. 13336 din 24.05.2022, proiect nr. 7410/2021, proiectant  SC Enel 
Distribuţie Banat SA; 
b)raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic - investiţii, înregistrat sub nr. 
15617 din data de 22.06.2022 referitor la respectarea art.V din Ordonanța de Urgență nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
             În conformitate cu prevederile 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 art. 44 alin. (7) – (8), art. 46 alin. (2) din Legea 
123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de 
finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. 
(1), alin. (2), 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, 
                                                                                                  

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate inititulat „Extindere reţea electrică de interes public 
din zona prelungire str. Horea - 8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara” 
înregistrat la primăria Haţeg sub nr. 13336 din 24.05.2022, transpus în proiect nr. 7410/2021, 
proiectant  SC Enel Distribuţie Banat SA, beneficiar  Oraşul Haţeg, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezentă hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează : 
a)Valoarea totală a investiţiei:                          562.948,81  lei, fără TVA  



din care : 
                                   C + M :                          389.934,82  lei, fără TVA 
b)Capacităţi : 
-PTA20/0,4 kV 250 kVA                                                - 1 buc ; 
- LES joasa tensiune                                                       -  750 m ; 
Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Biroul tehnic-investiţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg.  
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:: primarului Oraşului Hateg, 
Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Biroului tehnic, investiţii, Direcţiei economice  şi 
compartimentului Administraţie Publică Locală.  
 
 
 
Haţeg,   la 22 iunie 2022  
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 
 
 
 
 
 


