
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 161/2022 

privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul local - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ 

locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de 
fundamentare      a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de 

locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri – Lot 2“ 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29 
septembrie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 165/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 23527/165 din 28.09.2022, prin care se propune 
participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
C10 - Fondul local - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru 
specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru 
tineri – Lot 2“, in scopul construirii unor unități de locuit, ce vor fi conforme cu ținta privind 
atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele 
privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale; 

Având în vedere: 
a) raportul comun al Directiei economice si Biroului tehnic - investiţii, înregistrat sub  nr. 23537 
din 28.10.2022, referitor la respectarea 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; 
b)raportul întocmit de biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 23579 din data de 29.09.2022;  
c) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/23589/342 din 29.09.2022; 
d) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/23637/357 din 29.09.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 40 lit. c), art.42 lit. a) 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 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului României nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
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 Ghidului Specific - Condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea 
”Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din 
sănătate și învățământ” 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. 1 Se aprobă participarea Orașului Hațeg la "Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul local - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de 
serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ” în cadrul proiectului cu titlul “Construire 
de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri – Lot 2“Art. 2 Se aprobă proiectul cu titlul 
“Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri – Lot 2“ și cheltuielile legate de 
acesta, detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă nota de fundamentare a investiției “Construirea de locuințe nZEB in orașul 
Hațeg pentru tineri – Lot 2“, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă contractarea finanțării și se mandatează primarul Orașului Hațeg să reprezinte 
solicitantul Orașului Hațeg în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 
Art. 4 Se aprobă instalarea unui număr de 6 stații de încărcare pentru vehiculele electrice - cu 
două puncte de reîncărcare per stație și o putere de peste 50kW - pentru proiectul aferent primei 
solicitări de finanțare depuse in cadrul Componentei 10 - Fondul Local, PNRR. 
Art. 5 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigură 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, 
ori a contractelor încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. 
Art. 6 Biroul tehnic, investiții, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Hațeg va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre. 
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 8 Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
Art. 9 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, Compartimentului administratie publica, Directiei 
economice, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare și şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor, persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

Haţeg,   la  29 septembrie  2022 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 161/2022 

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 : 

29/09/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  14 
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 * 
 

30/09/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 


