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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 116/2021 

privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
Oraşului Haţeg 

 
  

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 336/22 din 09.07.2021, prin care propune aprobarea 
completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg, în scopul 
respectării prevederilor legale în materie.  
 Având în vedere: 
a)hotărârea nr. 90/2020 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public si privat al orașului haţeg şi a unor bunuri din domeniul privat al statului precum şi a perioadei 
în care se efectuează această inventariere; 
b)hotărârea nr. 201/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
oraşului Haţeg; 
c)adresa Instituției Prefectului Județului Hunedoara nr. 4470/27.05.2021, înregistrată la primăria Hațeg 
sub nr. 11846 din 08.06.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 354, art. 355, art. 357 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; ale 
Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4 alin. (1), art. 6 din 
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 
552, art. 553, art. 555 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;      

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (14), 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 completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg, 
cu poziţiile de la nr. 21 la nr. 43, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din 
aceasta. 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte biroul administrarea domeniului 
public şi privat şi direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
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 
modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 4 Hotărârea nr. 201/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al oraşului Haţeg se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5 Se aprobă revocarea hotărârii nr. 77/2021 privind aprobarea completării inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg. 
 



 
Art. 6 Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Directiei economice, 
Compartimentului administraţie publică locală, Biroului administrarea domeniului public si privat şi 
prin intermediul acestuia tutruror structurilor şi instituţiilor interesate. 
 
Haţeg, 09 iulie 2021 
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