
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

                                                                                                               
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38/2021 

privind atribuirea în regim de închiriere, fără licitaţie publică, a spaţiului în suprafată 
de 29 m², din cladirea, situată în oraşul Haţeg, str. Mihai Viteazu, nr.2-6, judeţul 

Hunedoara, înscris în CF nr. 63029 Haţeg, nr. cadastral 63029 – C1 – U6, în favoarea  
doamnei  deputat Natalia – Elena Intotero,  pentru organizarea şi funcţionarea  Biroului  

Parlamentar 
 

Viceprimarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, ca înlocuitor de drept al primarului, 
aflat în concediu de odihnă, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

Examinând  referatul de aprobare nr. 3216 din 16.02.2021 prin care se propune 
atribuirea în regim de închiriere, fără licitaţie publică, a spaţiului în suprafată de 29 m², din 
cladirea, situată în oraşul Haţeg, str. Mihai Viteazu, nr.2-6, judeţul Hunedoara, înscris în CF 
nr. 63029 Haţeg, nr. cadastral 63029 – C1 – U6, în favoarea  doamnei  deputat Natalia – Elena 
Intotero,  pentru organizarea şi funcţionarea  Biroului  Parlamentar, motivat de faptul că la 
data prezentului act administrativ în unitatea administrativ-teritorială şi întreaga zonă a 
Haţegului nu este înfiinţat un astfel de cabinet coroborat cu faptul că potrivit legii autorităţile 
locale au obligaţia să sprijine organizarea şi funcţionarea birourilor parlamentare ale 
deputatilor şi senatorilor, prin asigurarea de spaţii pentru sedii. 
  Având în vedere: 
a)Cererea doamnei deputat Natalia - Elena Intotero, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg 
sub nr. 877 din 18.01.2021, prin care solicită atribuirea unui spaţiu pentru organizarea şi 
funcţionarea unui birou parlamentar, în scopul legiferării interesului cetăţenilor din 
circumscripţia electorală pe care o reprezintă în Parlamentul României; 
b)Hotararea Consiliului local nr. 69/2019 privind aprobarea tarifelelor, actualizate cu rata 
inflaţiei, pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinţă şi a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al oraşului Haţeg, aflate in administrarea Consiliului local; 
            În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
 In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a),  art.45 alin. (3) şi art.115 
alin.(1) lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                      

               HOTĂRĂŞTE : 
 

            Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea în regim de închiriere, fără licitaţie publică, a spaţiului 
în suprafată de 29 m², din cladirea, situată în oraşul Haţeg, str. Mihai Viteazu, nr.2-6, judeţul 
Hunedoara, înscris în CF nr. 63029 Haţeg, nr. cadastral 63029 – C1 – U6, în favoarea  
doamnei  deputat Natalia – Elena Intotero,  pentru organizarea şi funcţionarea  Biroului  
Parlamentar, pe perioada mandatului. 
 (2) Spaţiul identificat la alin. (1) se află în domeniul privat al Oraşului Haţeg şi în 
administrarea Consiliului local. 

Art. 2 Se aproba cuantumul chiriei în suma de 2,6 lei/mp/lună, conform Hotarârii 
Consiliului local nr. 69/2019 privind aprobarea tarifelelor, actualizate cu rata inflaţiei, pentru 
închirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinţă şi a terenurilor aparţinând domeniului 
public şi privat al oraşului Haţeg, aflate in administrarea Consiliului local. 

Art. 3 Se mandateaza primarul orasului Hateg, domnul Adrian Emilian Puşcaş să 
negocieze clauzele şi să semneze contractul de inchiriere. 



Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul 
oraşului Haţeg şi biroul administrarea domeniului public si privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului . 

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 se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,  compartimentului 
compartimentului administraţie publică locala, Direcţiei economice, Biroului administrarea 
domeniului public si privat si prin intermediul acestuia persoanei interesate. 
 
 
 
 
 
Haţeg,   la  16 februarie 2021  
 
 
 

INIŢIATOR, 
VICERIMAR, 

Sorin-Dorian CRAI 
 


