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Proiect de hotărâre nr. 149/2022 

pentru aprobarea modificării hotărârii nr. 63/2022 privind participarea Orașului Hațeg la 
“Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a 

cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de 
amenajarea teritoriului - Plan Urbanistic General în orașul Hațeg, județul Hunedoara“ 

 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 20674/149 din 
23.08.2022, prin care se propune aprobarea modificării hotărârii nr. 63/2022 privind participarea 
Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul 
local - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor 
legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea 
teritoriului - Plan Urbanistic General în orașul Hațeg, județul Hunedoara“, motivat de necesitatea 
modificării titlului proiectului și a anexei ce are ca obiect descrierea sumară a investiției și 
detalierea cheltuielilor legate de proiect, scopul final al actului fiind “Transpunerea în format 
GIS a documentației de amenajarea teritoriului - plan urbanistic general în orașul Hațeg, județul 
Hunedoara “. 

Având în vedere: 
a)solicitarea de clarificări nr 465/22.08.2022, emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, pentru cererea de finanţare cu nr. înregistrare C10-I4-181-PUG – Orașe, 
privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul local - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de planificare urbană” ; 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea 
”Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană” si anexele la acesta;  
 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,    
 
                                                                 HOTĂRÂRE  : 
 
Art. I Se aprobă modificarea în tot cuprinsul hotărârii Consiliului local Hațeg nr. 63/2022 
privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 



Componenta C10 - Fondul local - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, a titlului proiectului “Actualizarea în format 
digital a documentației de amenajarea teritoriului - Plan Urbanistic General în Orașul Hațeg, 
județul Hunedoara”, cu noul titlu “Transpunerea în format GIS a documentației de amenajarea 
teritoriului - Plan Urbanistic General în Orașul Hațeg, județul Hunedoara“. 
Art. II Se aprobă modificarea art. 2 si a anexei nr. 1 la hotărârea nr. 63/2022 privind participarea 
Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul 
local - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor 
legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea 
teritoriului - Plan Urbanistic General în orașul Hațeg, județul Hunedoara“, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art. 2 Se aprobă proiectul cu titlul “Transpunerea în format GIS a documentației de amenajarea 
teritoriului - Plan Urbanistic General în Orașul Hațeg, județul Hunedoara“ și cheltuielile legate 
de acesta, detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta”.  
Art. III Compartimentul Dezvoltare din cadrul aparatului  de  specialitate  al  primarului orașului 
Hațeg va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  hotărâre. 
Art. IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, 
se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituției Prefectului 
județului Hunedoara, Primarului Orașului Hațeg, Serviciului urbanism și amenjarea teritoriului, 
Directiei economice, Compartimentului Dezvoltare și şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor, persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 
Hateg,   23 august 2022 
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