
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 136/2021 

privind încetarea dării în administrare către Clubul Sportiv Orăşenesc „Retezatul” 
Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de identificare 
WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089, apartinând proprietarului 

Oraşul Haţeg 
 

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

Examinând proiectul de hotărâre nr. 145/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/51 din 19.08.2021,  prin care propune încetarea dării 
în administrare către Clubul Sportiv Orăşenesc „Retezatul” Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, 
M2, Marca Mercedes Benz, nr. de identificare WDB90663513168884, nr. carte de identitate 
F757089, apartinând proprietarului Oraşul Haţeg, motivat de faptul că autovehiculul nu este 
utilizat în momentul de faţă, la nivelul clubului sportiv, către care este dat în administrare, 
existând posibilitatea încredinţării acestuia serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, ce 
funcţionează ca serviciu, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului local Hateg, 
finanţat din bugetul local. 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16970 din 20.08.2021;  
b)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/52 din 26.08.2021; 
c)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 340/30 
din 26.08.2021;        

În conformitate cu prevederile art. 551 pct. 7), art. 555, art. 792 alin. (1), art. 795 şi 
următoarele, art. 1324-1325 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 108 lit.a), art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 
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), art. 362 alin. (1) , alin. (3)  coroborat cu 
art. 298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 (1) Se aprobă încetarea dării în administrare către Clubul Sportiv Orăşenesc 
„Retezatul” Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de identificare 
WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089, apartinând proprietarului Oraşul 
Haţeg.  
(2) Se constată că valoarea totală de inventar a bunului este în cuantum de 131.042,51   lei. 
Art. 2 Predarea - primirea bunului se va face pe baza un proces verbal de predare – primire, în 
termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare, în condiţiile legii a prezentei hotări, prin grija 
compartimentului autoritatea de autorizare, transport şi a biroului administrarea domeniului 
public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Haţeg. 
Art. 3 (1) Autovehiculul identificat la art.1 va fi utilizat, în condiţiile legii, de Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Haţeg, serviciu fără personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului local Hateg, finanţat din bugetul local. 



(2)Prin grija şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a funcţionarului cu 
atribuţii din cadrul compartimentului transport-autoritatea de autorizare aflat în aparatul de 
specialitate al primarului, se vor asigura toate formalităţile legale necesare pentru ca 
autovehiculul să funcţioneze în condiţiile prevăzute de lege. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 5 Se abrogă hotărârea nr. 195/2019 privind aprobarea dării în administrare către Clubul 
Sportiv Retezatul Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de 
identificare WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089. 
Art. 6 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Clubului Sportiv ,,Retezatul” Hateg, Compartimentului Administraţie Publică 
Locală, Direcţiei economice, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Compartimentului 
autoritatea de autorizare, Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

 

Haţeg,   la  26 august 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 136/2021 
 

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. 
 
 
 


