
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

                                                                                                                                                             
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 144/2021 

privind  aprobarea prelungirii, cu 1 an, a duratei  contractului de împrumut  de  
folosinţă  nr.7030/2012 , încheiat între  Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Unitatea 

Militară 01420 Haţeg 

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. 336/50 din 19.08.2021, prin care se propune 
aprobarea prelungirii, cu 1 an, a duratei  contractului de împrumut  de  folosinţă  
nr.7030/2012, încheiat între  Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Unitatea Militară 01420 
Haţeg.     

Având în vedere: 
a)Cererea nr.A3817 din 20.07.2021 a Ministerului Apărării Naţionale, formulată prin Unitatea 
Militară 01420 Hateg, prin care se solicita prelungirea contractului de împrumut de folosinţă 
gratuită nr.7030/2012, încheiat între oraşul Haţeg si Unitatea Militară 01420 Haţeg şi care are 
ca obiect împrumutul cu titlu gratuit a terenului extravilan de 4 ha, situat in orasul Hateg, satul 
Silvasul de Jos, în locul numit ,,sub padure”, teren aflat in proprietatea privată a orasului 
Hateg, cuprins in titlul de proprietate nr.87576/235, tarlaua 121, parcela 1265, valoare de 
inventar 83.200 lei, in scopul amenajarii unui poligon pentru executarea de activitati specifice 
de distrugere a elementelor de munitii interzise ; 
b)Hotărârea Consiliului local nr. 83/2012 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 
un an a unui teren în suprafaţă de 4,00 ha, precum şi hotărârile Consiliului local Hateg nr. 
137/2013, nr. 133/2014, nr.106/2015, nr. 127/2016, nr. 144/2017, nr. 104/2018, nr. 154/2019, 
nr. 115/2020  prin care s-a aprobat, succesiv, în timp, prelungirea, cu câte 1 an, a duratei  
contractului de împrumut  de  folosinţă gratuită nr.7030/2012 , încheiat între  Consiliul local 
al oraşului Haţeg şi  Unitatea Militară 01420 Haţeg; 
c)art. IV.4.3 din contractul de comodat  nr.7030/2012, din care rezultă posibilitatea prelungirii 
duratei contractului prin acordul părţilor, în condiţiile legii şi a contractului precum și actele 
adiționale la contract;  

În conformitate cu prevederile art. 2146 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, 
republicată, 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) lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), 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 alin. (1), art. 355, art. 
362 alin. (2) şi alin. (3) coroborat cu art. 349-351 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 1 an a duratei contractului de împrumut  de  folosinţă 
nr.7030/2012, încheiat între  Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Unitatea Militară 01420 
Haţeg. 
        Art. 2 Prelungirea duratei contractului de împrumut de folosinţă gratuită, potrivit art.1, 
se va face pe baza unui act adiţional. 
          Art. 3 Se împuterniceşte domnul Adrian Emilian Puşcaş, primarul oraşului Haţeg, să 
semneze actul adiţional la contractul de împrumut de  folosinţă. 
 Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 
Haţeg şi 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. 6 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, Directiei economice, Biroului Administrarea domeniului public şi 
privat, Unitatii Militare 01420 Haţeg  şi Compartimentului administraţie publică locală. 
 
 
 
 
Haţeg,  la 19  august 2021  

 

 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 


