
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 112/2021 

privind aprobarea prelungirii valabilitatii Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Haţeg, judetul 
Hunedoara 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;      
Examinând referatul de aprobare nr. 336/18 din 09.07.2021 prin care se propune aprobarea 

prelungirii valabilitatii Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, motivat de 
faptul că documentul strategic pentru următoarea perioadă nu a fost realizat până la această dată, din 
motive financiare, iar existenţa unei strategii este obligatorie la accesarea unor proiecte de dezvoltare a 
comunităţii locale; 
         Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 193/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, pentru perioada 2014-2020; 
 În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind aprobarea Strategiei 
Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,  cu modificările şi completările ulterioare;              

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), art. 139 alin. (1), alin. 
(3), art.196 alin. (1), lit. a),  art. 197, art. 199 alin. (1)-(2) și 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 valabilitatii Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Haţeg, judetul 
Hunedoara, aprobata prin hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 193/2014 privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală a oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, pentru perioada 2014-2020, până la aprobarea noii 
strategii de dezvoltare a oraşului, în condiţiile legii. 
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul oraşului Haţeg prin aparatul de specialitate al 
acestuia, precum şi de către instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului local Haţeg. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 4 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, 
Compartimentului Administraţie Publică Locală, Compartimentului Informatizare, Direcţiei economice, 
Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, instituţiilor, 
serviciilor şi personaelor interesate. 

Haţeg, 9 iulie  2021 
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