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DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI 

 
a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții  
-  Categoria construcției: categoria de importanță C – construcţii de 

importanţă normală;  
     -  Suprafața desfășurată reabilitată: 2.152 mp; 

Investiția propusă vizează reabilitarea clădirii școlii Ovid Densușianu, Str. Piața Unirii, oraș 
Hațeg. 

Obiectivul de investiţie reprezintă o clădire publică cu funcțiuni de furnizare/prestare a 
serviciilor publice, respectiv școală gimnazială.  

În urma implementării proiectului de reabilitare moderată, se va contribui la reducerea cu 
peste 30% a consumului primar de energie. 

Obiectivul de investiţie nu necesită lucrări de consolidare la obiectivul de investiții. 
Obiectivul de investiție face parte din domeniul public al UAT Orașul Hațeg. 

Se estimează că investiția nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de 
mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luând în considerare efectele 
directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. 

Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: terenuri arabile și terenuri cultivate cu un 
nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și al biodiversității sub pământ, terenuri care să fie 
recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor 
pe cale de dispariție (floră și faună) și nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte 
terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate să fie acoperite 
de arbori. 
 

DETALIEREA INDICATORILOR ȘI CHELTUIELILOR PROIECTULUI 
 

 Suprafața desfășurată reabilitată: 2.152 mp; 
 Valoare cheltuieli eligibile: 4.661.206,18 lei fără TVA; 
 Valoare cheltuieli eligibile: 5.546.835,35 lei TVA inclus; 
 Durata de implementare: 24 luni 

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


