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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  NR. 145/2021 

privind încetarea dării în administrare către Clubul Sportiv Orăşenesc „Retezatul” 
Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de identificare 
WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089, apartinând proprietarului 

Oraşul 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 al Primarului nr. 336/51 din 19.08.2021,  prin care 
propune încetarea dării în administrare către Clubul Sportiv Orăşenesc „Retezatul” Haţeg, a 
mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de identificare 
WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089, apartinând proprietarului Oraşul 
Haţeg, motivat de faptul că autovehiculul nu este utilizat în momentul de faţă, la nivelul 
clubului sportiv, către care este dat în administrare, existând posibilitatea încredinţării acestuia 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, ce funcţionează ca serviciu, fără personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului local Hateg, finanţat din bugetul local. 

În conformitate cu prevederile art. 551 pct. 7), art. 555, art. 792 alin. (1), art. 795 şi 
următoarele, art. 1324-1325 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 108 lit.a), art.129 alin. (1), 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), art. 362 alin. (1) , alin. (3)  coroborat cu 
art. 298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 (1) Se aprobă încetarea dării în administrare către Clubul Sportiv Orăşenesc 
„Retezatul” Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de identificare 
WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089, apartinând proprietarului Oraşul 
Haţeg.  
(2) Se constată că valoarea totală de inventar a bunului este în cuantum de 131.042,51   lei. 
Art. 2 Predarea - primirea bunului se va face pe baza un proces verbal de predare – primire, în 
termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare, în condiţiile legii a prezentei hotări, prin grija 
compartimentului autoritatea de autorizare, transport şi a biroului administrarea domeniului 
public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Haţeg. 
Art. 3 (1) Autovehiculul identificat la art.1 va fi utilizat, în condiţiile legii, de Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Haţeg, serviciu fără personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului local Hateg, finanţat din bugetul local. 
(2)Prin grija şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a funcţionarului cu 
atribuţii din cadrul compartimentului transport-autoritatea de autorizare aflat în aparatul de 
specialitate al primarului, se vor asigura toate formalităţile legale necesare pentru ca 
autovehiculul să funcţioneze în condiţiile prevăzute de lege. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, 
cu modificările şi completările ulterioare. 



Art. 5 Se abrogă hotărârea nr. 195/2019 privind aprobarea dării în administrare către Clubul 
Sportiv Retezatul Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de 
identificare WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089. 
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, Compartimentului Administraţie Publică Locală, Direcţiei economice, 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Compartimentului autoritatea de autorizare, 
Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

 

 

Haţeg,   la    19 august 2021  

 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 
 
 

 


