JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 69/2021
privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, cu 5 ani, a duratei contractului de
concesiune nr. 12705 din 24.06.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi domnul Vasiliniuc
Mihai
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 27
aprilie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 70/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 8371 din 19.04.2021, prin care se propune aprobarea
prelungirii, prin act adiţional, cu 5 ani, a duratei contractului de concesiune nr. 12705 din
24.06.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi domnul Vasiliniuc Mihai, în urma derulării unei
proceduri de licitaţie publică, contract ce are ca obiect concesionarea unui imobil, teren şi
construcţie de tip garaj, în scopul realizării obiectivelor concedentului în cazul unor astfel de
concesiuni de bunuri şi pentru ca unitatea administrativ-teritorială să încaseze suma rezultată
din redevenţă, iar obiectivele de interes economic, social şi de urbanism să-şi atingă ţinta.
Având în vedere :
a)hotărârea consiliului local nr. 66/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie
publică a unui imobil compus din teren şi construcţie tip garaj, în suprafaţă de 25 m², înscris
în CF nr. 63713 Haţeg, nr.cadastral 64032, situat în Haţeg, str. Aurel Vlaicu;
b)cererea titularului contractului de concesiune, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 8036
din 14.04.2021;
c) art. 2 alin. (2) din contractul de concesiune nr. 12705 din 24.06.2016, unde se prevede
posibilitatea prelungirii duratei acestuia;
d)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8709 din 22.04.2021;
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 8954 din 27.04.2021;
f) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 8974 din 17.04.2021;
g)avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 8992
din 27.04.2021;
h)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 9009 din 27.04.2021;
În conformitate cu prevederile art. 551 punctul 8, art. 871 – 873 din Legea
nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor 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. 354-355, art. 362 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 5 ani, a duratei contractului de concesiune nr. 12705
din 24.06.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi domnul Vasiliniuc Mihai, cu domiciliul în
Haţeg, str. Aleea Şcolii, nr.1, ap. 16, judeţul Hunedoara.
Art. 2 Prelungirea duratei contractului de concesiune, potrivit prevederilor art.1 se va
face pe baza unui act adiţional, conform modelului cadru prevăzut în anexa la prezenta
hotărâre, ce fac parte integrantă din aceasta.

Art. 3 Imputerniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg, aflat în funcţie, să semneze actul
adiţional la contractul de concesiune.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează biroul
administrarea domeniului public şi privat.
Art. 5 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. 7 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
oraşului Haţeg, Directiei economice, Compartimentului administraţie publică locală,
Compartimentului informatizare, Biroului administrarea domeniului public şi privat şi prin
grija acestuia tuturor persoanelor şi structurilor interesate.

Haţeg, la 27 aprilie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BURCIN CIPRIAN - COSMIN

Nr. de consilieri prezenţi : 16 din totalul de 17, aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritate absolută art. 5 lit.cc) – 9 voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru
- 16
Voturi împotrivă
0
Abtineri
- 0

