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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  NR. 9/2021 
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului 

,,Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice, infrastructură şi servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de 

interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de centură 
 
 

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. 977 din 19.01.2021, prin care se 
propune aprobarea încheierii acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Sprijin la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante 
ocolitoare şi/sau drumuri de centură. 

Având în vedere: 
a) adresele ADR Vest nr. 30400/07.10.2020 şi nr. 22488/21.12.2020 şi anexele la acestea ; 
             În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice  de 
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), 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 O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
PROPUN : 

 
Art. 1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului 

,,Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 
de agrement/baze turistice, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante 
ocolitoare şi/sau drumuri de centură, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din aceasta. 

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se face de către 
serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiţii, dezvoltare din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 
            Art. 3 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. 4 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului orasului Hateg, 
Directiei economice, Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi prin grija acestuia persoanelor interesate. 
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