JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 10/2021
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului
,,Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare
urbană, centre de agrement/baze turistice, infrastructură şi servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de
interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în
data de 28 ianuarie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 9/2021, iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 977 din 19.01.2021, prin care se propune aprobarea
încheierii acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Sprijin la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice,
infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial
turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri
de legătură.
Având în vedere:
a) adresele ADR Vest nr. 30400/07.10.2020 şi nr. 22488/21.12.2020 şi anexele la acestea;
b)raportul întocmit de serviciul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1589 din 27.01.2021;
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 1610 din 28.01.2021;
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 1631 din 28.01.2021;
e) avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 1652
din 28.01.2021;
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 1673 din 28.01.2021;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale
O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri precum şi a unui sprijin financiar pentru
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru
perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin POAT 2014-2020 şi POIM 20142020;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), 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) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului
,,Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre
de agrement/baze turistice, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de

patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante
ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte
integrantă din aceasta.
Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se face de către
serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiţii, dezvoltare din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termenul legal, la Tribunalul
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind
contenciosul administrativ.
Art. 4 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în
condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului orasului Hateg,
Directiei economice, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului tehnic,
Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi prin grija acestuia persoanelor interesate.

Haţeg, la 28 ianuarie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŞTEFONI OVIDIU – ADRIAN

Nr. de consilieri prezenţi : 15 din totalul de 16, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absoluta, art. 5 lit.cc) – 9 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru
- 15
Voturi împotrivă
0
Abtineri
- 0

