
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 134/2021 

privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de închiriere nr. 14951 din 
01.08.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi Partidul Mişcarea Populară, filiala locală 

Haţeg 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 26 
august 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 143/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/49 din 19.08.2021, prin care se propune aprobarea 
prelungirii cu 1 an a contractului de închiriere nr. 14951 din 01.08.2016, încheiat între Oraşul 
Haţeg şi Partidul Mişcarea Populară, filiala locală Haţeg; 
  Având în vedere: 
a)cererea Partidului Mişcarea Populară, filiala locală Haţeg, înregistratată la primăria Haţeg 
sub nr. 16856 din 18.08.2021, prin care se solicită prelungirea contractului nr. 14951 din 
01.08.2016, ce are ca obiect închirierea spaţiului proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, 
în care partidul îşi are sediul; 
b)Hotararea Consiliului local nr. 108/2016 privind atribuirea în regim de închiriere a 
suprafeţei de 16 m², din cladirea, situată în oraşul Haţeg, str.Mihai Viteazu, nr.2-6, ap. nr. 2,  
înscrisă în CF nr. 63029-C1-U2 Haţeg, având destinaţia de birou, în favoarea Partidului 
Mişcarea Populară, filiala locală Haţeg precum şi hotărârile nr. 95/2017, nr. 100/2018, nr. 
113/2020  privind prelungirea succesivă a contractului; 
c) art. 20 din contractul de închiriere nr. 14951 din 01.08.2016 şi actele adiţionale la acesta; 
d)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16966 din 20.08.2021;  
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/49 din 26.08.2021; 
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/50 din 26.08.2021; 
             În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006, republicata,  privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 1777 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, 
privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (b), art.139 alin.(1), alin 
(3) lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), 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), art. 354, art. 355, art. 362 alin. 
(1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul 
administrativ,                      

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de închiriere nr. 14951 din 01.08.2016, 
încheiat între Oraşul Haţeg şi Partidul Mişcarea Populară, filiala locală Haţeg, prelungit prin 
act adiţional, ce are ca obiect atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 16 m², din 
clădirea, situată în oraşul Haţeg, str.Mihai Viteazu, nr.2-6, ap. nr. 2,  înscrisă în CF nr. 63029 -
C1-U2 Haţeg, având destinaţia de birou, în favoarea partidului politic menţionat. 
Art. 2 Prelungirea  duratei contractului de închiriere, potrivit prevederilor art.1 se va face pe 
baza unui act adiţional. 
Art. 3 Se mandatează primarul orasului Hateg, domnul Adrian Emilian Puşcaş să semneze 
actul adiţional la contractul de inchiriere. 



Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                              
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Compartimentului Administraţie publică locală, Biroului 
administrarea domeniului public şi privat şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi 
persoanelor juridice interesate.  
 
 
Haţeg,   la  26 august 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 134/2021 
 

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 : 

26/08/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 15 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/08/2021 

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. 
 


