JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 71/2021
privind aprobarea reorganizării Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism de la nivelul oraşului Haţeg
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 27
aprilie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 72/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 8373 din 19.04.2021, prin care se propune aprobarea
reorganizării Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul oraşului
Haţeg, motivat de necesitatea actualizării, ca urmare a alegerilor locale.
Având în vedere:
a)referatul Arhitectului şef al oraşului Haţeg, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 7815 din
12.04.2021;
b)raportul întocmit de arhitectul şef al oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 8374 din 19.04.2021;
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 8956 din 27.04.2021;
d) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 8976 din 17.04.2021;
e)avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 8994
din 27.04.2021;
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 9011 din 27.04.2021;
În conformitate cu prevedrile art. 36 alin. (2)-(5), art. 37 din Legea nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism de la nivelul oraşului Haţeg, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Adrian Emilian Puşcaş – primarul oraşului Haţeg;
Membrii: arh. Veniamin Galeş Gomboşiu – membru Ordinul Arhitecţilor din România şi
Registrul Urbaniştilor din România ;
arh. Liana Belu – membru Ordinul Arhitecţilor din România şi Registrul
Urbaniştilor din România ;
ing. Emil Andrei – persoană autorizată pentru activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legată de aceste activităţi;
ing. Pompiliu Doru Ghenciu – director Asociaţia intercomunală ,,Ţara Haţegului”;
Secretar: ing. Florin Lucian Mihuţiu – arhitect şef al oraşului Haţeg.
Art. 2 Comisia tehnică prevăzută la art. 1 este organizată şi funcţionează potrivit
regulamentului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.
Art. 3 Se abrogă hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 120/2012.
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, Compartimentului Administraţie publica locala, Compartimentului
informatizare, Arhitectului şef, Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului si prin
intermediul acestuia tuturor persoanelor 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
Art. 1 adoptat prin vot secret, rezultatul fiind consemnat în proces verbal
Art. 2-5 adoptate prin vot deschis
Voturi pentru
16
Voturi împotrivă
0
Abtineri
- 0

