
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

           ORASUL HATEGATEG 
PRIMAR 

     
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 34/2021 

privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de închiriere nr. 4545 din 
05.03.2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Partidul Uniunea Salvați România 

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

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 2981 din 11.02.2021,prin care se propune 
aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de închiriere nr. 4545 din 05.03.2019, încheiat 
între Oraşul Haţeg şi Partidul Uniunea Salvați România, în scopul asigurării de spaţii pentru 
sedii partidelor politice şi a aducerii de venituri la bugetul local; 
 Având în vedere: 
a)cererea Partidului Uniunea Salvați România, filiala locală Haţeg, înregistratată la primăria 
Haţeg sub nr. 2773/09.02.2021, prin care se solicită prelungirea contractului, ce are ca obiect 
închirierea spaţiului proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, în care partidul politic îşi 
are sediul; 
b)hotararea Consiliului local nr. 42/2029 privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei 
de 18 m², din cladirea, situata în oraşul Haţeg, str.Mihai Viteazu, nr.2-6, ap. nr. 1,  inscrisa in 
CF nr. 63029-C1-U1 Hateg, avand destinatia de birou, în favoarea Partidului Uniunea Salvaţi 
România - USR; 
c) art. 20 din contractul de închiriere nr. 4545 din 05.03.2019, prelungit prin act adiţional; 
             În conformitate cuprevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 1777 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), 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
            Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de închiriere nr. 4545 din 
05.03.2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Partidul Uniunea Salvați România, ce are ca obiect 
atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 18 m², din cladirea, situata în oraşul Haţeg, 
str.Mihai Viteazu, nr.2-6, ap. nr. 1,  inscrisa in CF nr. 63029-C1-U1 Hateg, având destinaţia 
de birou. 
 Art. 2 Prelungirea  duratei contractului de închiriere, potrivit prevederilor art.1 se va 
face pe baza unui act adiţional, conform modelului cadru prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre, ce face parte integrantă din acesasta. 

Art. 3 Se mandatează primarul în funcţie al oraşului Hateg, să semneze actul adiţional 
la contractul de inchiriere, conform preveederilor art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Prezenta hotărârepoate 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. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Biroului ADPP  şi Compartimentului 
Administraţie publică locală.  

Haţeg,   la  11 februarie 2021 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUȘCAȘ 


