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Proiect de hotărâre nr. 116/2022 

pentru  aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,, Reabilitare termică 
blocuri de locuinţe din oraşul Haţeg, bloc A3, str. Aleea Centralei; bloc C1, str. Aleea 

Centralei; bloc 13A, str. Sarmizegetusa”, 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  
 
 

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. 16222/116  din 
28.06.2022 prin care se propune aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,, 
Reabilitare termică blocuri de locuinţe din oraşul Haţeg, bloc A3, str. Aleea Centralei; bloc C1, 
str. Aleea Centralei; bloc 13A, str. Sarmizegetusa”, 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. 16217/2022; 

 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 art. 11 alin. (1) lit.a) şi b), 
alin.(2²) din O.U.G.  nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale ,,Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelului apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2 Axa Prioritară 
3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A ,,Clădiri rezidenţiale”;   

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 ,, Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe din oraşul Haţeg, bloc A3, str. Aleea Centralei; bloc C1, str. Aleea Centralei; bloc 13A, 
str. Sarmizegetusa”, 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 28 iunie 2022  
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


