
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 92/2021 

privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de închiriere nr. 
14032/14.07.2016, încheiat  între Oraşul Haţeg şi  SC Nena Trust SRL 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 23 

iunie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 98/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 336/4 din 14.06.2021,  prin care se propune aprobarea 
prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de închiriere nr. 14032/14.07.2016, încheiat  între 
Oraşul Haţeg şi  SC Nena Trust SRL, în scopul realizării unor obiective de ordin economic, 
urbanistic şi social avute în vedere de proprietar la atribuirea contractului, precum şi încasarea 
unei sume de bani la bugetul local, ce constă în chiria plătită de titularul acestui contract, 
întreţinerea imobilului în cauză cu costuri reduse din partea proprietarului oraşul Haţeg; 
           Având în vedere :  
a)adresa SC Nena Trust SRL nr. 33 din 07.06.2021, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 
11886 din 08.06.2021, prin care se solicită prelungirea contractului; 
b)hotărârea consiliului local nr.68/2016 privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unui spaţiu  în suprafaţă totală de  95 m² şi a terenului aferent în suprafaţă de 106 m², situate 
în oraşul Haţeg, strada  Mihai Viteazu, nr. 1, judeţul Hunedoara; 
c)art. 18 din contractul  de închiriere nr. 14032/14.07.2016;   
d)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 12697 din 18.06.2021;  
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/17 din 23.06.2021; 
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/20 din 23.06.2021; 
 În conformitate cu prevederile art.1777-1779 din Legea nr. 287/2009 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), 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,        

                                                                
                                                                HOTĂRĂŞTE:  
 
Art. 1 Se aprobă prelungirea cu cu 5 ani a duratei contractului de închiriere nr. 
14032/14.07.2016, încheiat  între Oraşul Haţeg şi  SC Nena Trust SRL, având ca obiect 
închirierea spaţiului  în suprafaţă totală de  95 m² şi a terenului aferent în suprafaţă de 106 m², 
situate în oraşul Haţeg, strada  Mihai Viteazu, nr. 1, judeţul Hunedoara, înscrise în CF nr. 
63410 Haţeg. 
Art. 2 Prelungirea  duratei contractului de închiriere potrivit art.1 se va face pe baza unui  act 
adiţional, conform modelului cadru prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 3 Imputerniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg, Adrian Emilian Puşcaş să semneze 
actul adiţional la contractul de închiriere. 
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de biroul administrarea domeniului public şi 
privat. 



Art. 5 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, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 6 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 interesate. 
 
 
 
 
Haţeg,   la  23 iunie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BOABĂ  TIBERIU – GABRIEL 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 92/2021 
 

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 : 

23/06/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 11 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 5 
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 * 28/06/2021 

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. 

 
 

 
 

 


