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DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI 

 
a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții  

- Număr de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism elaborate în format GIS 
(PUG) - 1 buc.  

 
Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a 
oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a 
informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de 
amenajare a teritoriului și de urbanism.  
 
Investiția vizează transpunerea în format GIS a planului urbanistic general (PUG), în corelare 
cu planul de mobilitate urbană (PMUD) pentru alinierea la noile principii ale Politicii Urbane 
a României și ale Codului ATUC (limitarea extinderii intravilanelor localităților pentru reducerea 
distanțelor și a nevoilor de deplasare pentru cetățeni și, implicit, limitarea utilizării vehiculelor 
proprii; corelarea dintre modul de utilizare a terenurilor și mobilitatea urbană pentru limitarea 
congestiilor în trafic și implicit a poluării și pentru creșterea siguranței în trafic). 
 
Documentația PUG a orașului Hațeg, a fost reactualizată pe baza contractului de prestări servicii 
nr. 2/3172 din data de 18.05.2011, care prevedere  realizarea documentatiei PUG si RLU aferent, 
precum și a studiilor de fundamentare aferente, inclusiv piese desenate, în format tipărit si suport 
digital (CD) . Documentaţia PUG se află în proces de avizare, conform legii. Pentru acest 
contract, Orașul Hațeg a beneficiat de finanțare nerambursabilă din partea Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației conform Programelor anuale privind defalcarea pe consilii 
județe si consilii locale, a sumelor alocate pentru  programul privind elaborarea/actualizarea 
planurilor urbanistice generale ale localităților și regulamentelor locale de urbanism. 
 
Prin PNRR, Componenta C10 – Fondul Local, măsura I.4, Elaborarea/Actualizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbană, se dorește transpunerea în 
format în format GIS a documentației aferente (digitalizare în format GIS) pentru o mai bună 
planificare și organizare a teritoriului, în vederea armonizării dezvoltării locale. Acesta este un 
proiect distinct, care nu beneficiază de finanțare nerambursabilă din surse naționale sau fonduri 
europene și care va fi contractat conform normelor legale în vigoare.  
 
Astfel, conform Ghidului specific aferent apelului PNRR/2022/C10 se actualizează bugetul eligibil 
la 50% din suma eligibilă pentru măsura i.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană, respectiv 255.980,4 lei 
fără TVA.  



  
 
Transpunerea in format GIS (Sistem Informațional Geografic) a documentatiei PUG pe raza 
Orașului Hațeg va permite dezvoltarea ulterioară precum: 
- emiterea automata si gestiunea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, 
autorizațiilor de demolare; 
- suport de decizie pentru Inspecția in Construcţii; 
- managementul rețelelor edilitare; 
- gestiunea informațiilor statistice despre populație, terenuri, situația economica; 
- gestiunea informațiilor din studiul geotehnic – riscuri naturale (seism, inundaţii, alunecări 
de teren) si riscuri antropice; 
- gestiunea informațiilor despre monumente istorice si oportunități turistice. 
- analize spațiale. Ex. oportunități de construire. Se afișează planul zonei, regimul juridic al 
zonei, suprafețe, echiparea edilitara, tip zona; 
- situație monumente - localizare, vizualizare date descriptive si imagini foto ataşate;  
- oportunități turistice - localizare, vizualizare date descriptive si imagini foto ataşate; 
- date statistice: populație, învățământ, economie, terenuri după destinație si categorie de 
folosința sub forma tabelara si grafice; 
- bilanț teritorial sub forma tabelara. 
 
Oportunitatea transpunerii în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și de 
urbanism (PUG) rezidă din obligațiile UAT Orașul Hațeg să își armonizează deciziile în 
domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare şi planificare a 
teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare şi 
monitorizare şi prin consultarea reciprocă a autorităților administrației publice locale învecinate cu 
privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au 
ca scop dezvoltarea de investiţii pe zone aflate la limita unității administrativ-teritoriale. 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI 
 

 Valoare cheltuieli eligibile: 255.980,4 lei fără TVA; 
 Valoare cheltuieli eligibile: 304.616,67 lei TVA inclus; 
 Durata de implementare: 36 luni” 

 
 
 
 
Haţeg,   la  24  august  2022 
 
 
 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 


