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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  NR. 83/2021 

privind aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului de închiriere 
nr.7633/22.05.2013, încheiat  între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Cabinetul 

Individual de pshihologie Tirian Florin 

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 nr. 10608 din 20.05.2021,  prin care se propune 
aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei  contractului de închiriere nr.7633/22.05.2013, încheiat  
între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Cabinetul  Individual  de  pshihologie Tirian Florin, 
în scopul realizării unor obiective de ordin economic, social, respectiv încasarea unei sume de 
bani la bugetul local, ce constă în chiria plătită de titularul acestui contract, întreţinerea 
imobilului în cauză cu costuri reduse din partea proprietarului oraşul Haţeg; 
           Având în vedere :  
a)adresa Cabinetului  Individual de pshihologie Tirian Florin nr. 6 din 22.04.2021, înregistrată 
la Primăria Haţeg sub nr. 8713 din 22.04.2021; 
b)hotărârea consiliului local nr.31/2013 privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unui spaţiu, format din două încăperi , în suprafaţă utilă de 36,52  mp, aparţinând domeniului 
public al oraşului Haţeg, situat în str.Horea, nr.3; 
c)hotărârile consiliului local nr. 64/2014, nr. 49/2015, nr. 62/2016, nr. 46/2017, nr. 36/2018, 
nr. 93/2019, nr. 60/2020 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei  contractului de 
închiriere nr.7633/22.05.2013; 
d)contractul  de închiriere nr.7633/22.05.2013 şi actele adiţionale la acesta;   
 În conformitate cu prevederile art.1777-1779 din Legea nr.287/2009 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                                                                       
                                                                HOTĂRĂŞTE:  
                  Art. 1 Se aprobă prelungirea cu un an a duratei contractului de închiriere 
nr.7633/22.05.2013, încheiat  între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Cabinetul Individual 
de pshihologie Tirian Florin. 
             Art. 2 Prelungirea  duratei contractului de închiriere potrivit art.1 se va face pe baza 
unui  act adiţional. 
 Art. 3 Imputerniceşte pe d-l primar al oraşului Haţeg Adrian Emilian Puşcaş să 
semneze actul adiţional la contractul de închiriere. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de biroul administrarea domeniului 
public şi privat. 
            Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termenul legal, la Tribunalul 
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 
 Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei 
economice şi Compartimentului administraţie publică locală. 
 
Hateg,  20 mai 2021 

 INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ                                                  


