
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   
DISPOZITIA  NR. 331/2021 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Haţeg,  în  şedinţă ordinară,  pentru data 
de  23 septembrie 2021 

 
 Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara; 
 Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 18921 din 17.09.2021, prin care se propune 
convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local din luna septembrie 2021, pe a cărei ordine de zi să fie 
puse toate proiectele de hotărâre ce respectă termenele şi procedurile prevăzute de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. 
a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 24 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 
135, art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b), art. 243 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite prezenta, 
 

DISPOZIŢIE: 
 

Art. 1 (1)Convoacă  Consiliul local al oraşului Haţeg, în şedinţă ordinară, pentru data de 23 
septembrie 2021 ora  14ºº, în format electronic, pe aplicaţia zoom şi la sediul acestuia, în sala de 
şedinţă ,,Transilvania”, situată în Haţeg, str. Piaţa Unirii, nr. 6, et. 1, cu proiectul ordinii de zi prevăzut 
în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta. 
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Haţeg prin afişare la sediul 
Consiliului local prevăzut la alin. (1), pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, prin 
grija compartimentelor administraţie publică locală şi informatizare. 
Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului 
Haţeg, Compartimentul Administrație Publică Locală și Arhivă, fiind transmise, în condiţiile legii, pe 
baza unui convocator, în scris, consilierilor locali, prin grija secretarului general al Oraşului Haţeg. 
(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Oraşului Haţeg, precum şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, în vederea întocmirii raportului la proiectul de hotărâre, conform anexei prevăzută la art. 1. 
(3) Membrii Consiliului Local al Oraşului Haţeg sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condiţiile regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021. 
Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Secretarului 
Oraşului Haţeg, Compartimentului informatizare, Compartimentului Administraţie Publică Locală  şi 
prin intermediul acestuia tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate, a serviciilor şi 
instituţiilor publice interesate . 
 
Haţeg, la 17 septembrie 2021 

PRIMAR, 
Adrian-Emilian PUŞCAŞ 



 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

Anexă la dispoziţia nr. 331/2021 
 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Haţeg 

din ziua de 23 septembrie 2021, ora 1400 

 
1.Depunerea  jurământului  de către domnul Onescu Dorel, supleant a cărui mandat de consilier local a 
fost validat în condiţiile art. 121 din codul administrativ, de judecătoria Haţeg.   
2. Proiect de hotărâre nr. 147/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Direcţei de Asistenţă Socială a oraşului Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 149/2021 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Cantinei de Asistenţă Socială Haţeg. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 153/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea şi închirierea 
locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul 
Hunedoara. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 154/2021 privind aprobarea actualizării componenței comisiei de specialitate 
a Consiliului local pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr. 155/2021 privind aprobarea cesionării contractului  de  concesiune nr. 
20/130/3426/31.07.2006, având ca obiect preluarea în concesiune a  terenului înscris în CF nr. 60713 
Haţeg, nr. cadastral 60713, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 10 Haţeg, nr. top 2371/1/2/f,  în 
suprafaţă de 23 m²,  ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr. 156/2021 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor, ce au ca 
obiect închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea 
Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8. Proiect de hotărâre nr. 157/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între Oraşul Haţeg şi SC Next City SA. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de hotărâre nr. 158/2021 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a însuşirii în 
domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia de drum de interes 
local. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10. Proiect de hotărâre nr. 159/2021 privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect 
tehnic, pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, oraş Hateg”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 

11. Proiect de hotărâre nr. 160/2021 privind aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de  7.000 lei, 
pentru acţiunile organizate cu ocazia sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de vârsta a treia”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12.Proiect de hotărâre nr. 161/2021 pentru modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea nr. 54/2021 
privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul 
autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 



13. Proiect de hotărâre nr. 162/2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul Oraşului 
Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
14. Prezentarea Deciziei nr. 25 din 31.08.2021 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi 
Hunedoara şi a raportului de audit financiar nr. 15019/24968/28.07.2021 ce stă la baza acesteia. 

Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
15. Diverse. 
 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, ale art. 23 alin. (5) lit. g), art. 25 
alin. (5)-(6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin 
hotărârea nr. 56/2021, comisiile de specialitate nominalizate, pentru a analiza şi aviza proiectele de 
hotărâre, sunt următoarele: 
a)comisia pentru activităţi economico-financiare analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la punctele 8, 10, 11, 12, 13;  
b)comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină analizează şi avizează proiectele 
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ; 
c)comisia pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sportanalizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise peordinea de zi la 
punctele 2, 3, 4, 7, 11; 
d)comisia pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turismanalizează şi avizează 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 6, 9, 10, 13; 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, ale art. 25 alin. (5)-(6) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 
56/2021, compartimentele de specialitate nominalizate, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de 
hotărâre, sunt următoarele: 
a)Serviciul juridic la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 5, 8 . 
b)Biroul tehnic, investiţii, dezvoltare, la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 10. 
c)Direcţia de asistenţă socială la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2, 3; 
d)Serviciul cadastru la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 9. 
e)Biroul administrarea domeniului public si privat la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 4, 6, 7, 8. 
f)Direcţia economică la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 11. 
g)Compartimentul achiziţii publice la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 12. 
h) Compartimentul resurse umane la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 13. 
 
 
Haţeg, la 17 septembrie 2021 
 
 
Redactat secretar general, 
Valentin Păsconi 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 

 


