
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 139/2022 

privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții inititulat „ Înființare trotuar strada Nicolae Titulescu-carosabil 

dreapta, oraș Hațeg” 
 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 24 
august 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 145/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 20302/145 din 18.08.2022, prin care se propune aprobarea 
studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
inititulat „ Înființare trotuar strada Nicolae Titulescu-carosabil dreapta, oraș Hațeg”, în scopul 
asigurării circulației pietonale a cetățenilor, în această zonă. 

Având în vedere: 
a)studiul de fezabilitate inititulat „ Înființare trotuar strada Nicolae Titulescu-carosabil dreapta, 
oraș Hațeg”, înregistrat la primăria Haţeg sub nr. 10416 din 09.04.2022, proiect nr. 501/2022, 
proiectant  SC Semper Idem SRL; 
b)raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare, înregistrat sub 
nr. 20191 din data de 17.08.2022 referitor la respectarea art.V din Ordonanţa de Urgenţă 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; 
c)raportul întocmit de biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 20426  din data de 19.08.2022;  
d) avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/20696/297 din 24.08.2022; 
e) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 80/20730/321 din 24.08.2022; 
             În conformitate cu prevederile art.40 lit. c), art.42 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. V din Ordonanţa de Urgenţă 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,      

                                                                               



            
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate inititulat „ Înființare trotuar strada Nicolae Titulescu-
carosabil dreapta, oraș Hațeg”, înregistrat la primăria Haţeg sub nr. 10416 din 09.04.2022, 
proiect nr. 501/2022, proiectant  SC Semper Idem SRL, beneficiar  Oraşul Haţeg, care face parte 
integrantă din prezentă hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează: 
a)Valoarea totală:                                                                   
                                                                    372.357,66  lei, inclusiv TVA  

   din care : 
                                   C + M :                     31..910,86 lei, inclusiv TVA 
b)Capacităţi : 
-amenajare trotuar pe partea dreaptă a carosabilului DN 66, de la km 180+622 la km 181+085, 
cu pavaj autoblocant din beton de 6 cm, mărginit de bordură carosabilă pe partea stângă și 
bordură rezidențială pe partea dreaptă; 
- parapet de la km 180+990 la km 181+085; 
c)alte unități fizice: 
-2-4 cm strat suport din nisip; 
-15 cm strat superior de fundație din balast stabilizat; 
-15 cm strat inferior de fundație din balast; 
Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Biroul tehnic, investiţii, dezvoltare 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg.  
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 Prezenta se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: primarului Oraşului Hateg, Institutiei 
Prefectului Judeţului Hunedoara, Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare, Direcţiei economice  şi 
Compartimentului Administraţie Publică Locală.  

Haţeg,   la  24  august  2022 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 139/2022 

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 : 

24/08/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  16 
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 * 
 

25/08/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 

 


