
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                                                               
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25/2021 

privind analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare 

şi stabilirea măsurilor ce se impun 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare al Primarului nr. 1595 din 27.01.2021, prin care se 
propune a se analiza modul în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi 
stabilirea măsurilor ce se impun, în scopul respectării legislaţiei în materie şi a îmbunătăţirii 
activităţii. 

Având în vedere: 
a)adresa nr. 781 din 18.11.2020 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, înregistrată 
la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 20590 din 24.11.2020;  
b)analiza comisiei locale pe probleme de apărare nr. 1162 din 21.01.2021. 
            În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3), din Legea nr. 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14) art. 139 alin. (1), 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) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

PROPUN: 
 

           Art. 1 Se însuşeşte analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru 
apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun, conform celor prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentele protectie civila  
şi resurse umane din aparatul de specialitate al primarului oraşului Haţeg. 

Art. 3 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. 4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie publică locală Compartimentelor 
resurse umane, protecţie civilă şi prin intermediunl acestora persoanelor şi instituţiilor 
interesate.  
 
Haţeg,   la  27  ianuarie 2019  

 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 

 
 


