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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 43/2021 

privind aprobarea statutului unităţii administrativ teritoriale Oraşul Haţeg, judeţul 
Hunedoara  

 
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 nr. 3572 din 22.02.2021 prin care se propune 

aprobarea statutului unităţii administrativ teritoriale Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, ca 
urmare a modificărilor legislative apărute de la data aprobării statutului aflat în vigoare în 
momentul de faţă, scopul final al iniţiativei fiind respectarea legislaţiei în materie de 
administraţie publică locală precum şi pentru reglementarea aspectelor ce ţin de un astfel de 
act administrativ; 

În conformitate cu prevederile art. 104, art. 289 alin. (16) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                              
ale anexei nr. 1 din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 
25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
local ; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (13), 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. 
198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,          

                                            
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă statutul unităţii administrativ teritoriale Oraşul Haţeg, judeţul 

Hunedoara, conform anexei  care la prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 Statutul prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică, prin grija 

compartimentului informatizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Haţeg. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 Se abrogă hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 28/2003 privind aprobarea 
statutului oraşului Haţeg. 

Art. 4 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, Serviciului 
juridic, Compartimentului Informatizare. 

 
 

 
Haţeg, 22 februarie  2021 

 
INITIATOR, 

PRIMAR, 
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