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Proiect de hotărâre nr.  183/2021 

privind aprobarea unor protocoale/planuri de colaborare – cadru, ce se vor încheia între 
oraşul Haţeg şi instituţiile publice locale,  pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de 

serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 336/89 din 21.10.2021  prin 
care se propune aprobarea unor protocoale/planuri de colaborare – cadru, ce se vor încheia între 
oraşul Haţeg şi instituţiile publice locale,  pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara, motivat de 
necesitatea respectării prevederilor legale în materie, coroborat cu luarea de măsuri pentru închirierea 
locuinţelor de serviciu, edificate în orașul Hațeg şi aducerea de venituri la buget. 
a) art. 4 din anexa la hotărârea consiliului local Haţeg nr. 143 din 2021 privind aprobarea 
Regulamentului pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.7¹ alin.(4) şi alin. (6) din Legea nr.152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18, 
art. 19, art.20, alin. (2) şi art.22 din Hotărârea Guvernului nr.719/2016 pentru aprobarea Programului 
„Construcția de locuințe de serviciu”, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.c), alin.(7), lit.q) şi alin.(14), art.139, alin.(1) 
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. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1 (1) Se aprobă Protocolul de colaborare – cadru, ce se va încheia între oraşul Haţeg şi 
instituţiile publice locale, pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu construite prin 
Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
(2)Se constată că instituţiile publice cu reprezentare locală la nivelul oraşului Haţeg, a căror salariaţi 
ar putea beneficia de locuinţe de serviciu, în oraşul Haţeg sunt: 
 Liceul ,,I.C.Brătianu” Haţeg; 
 Unităţile militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale; 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; 
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Biroul de carte funciară; 
 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Hunedoara; 
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Serviciul fiscal Orăşenesc Haţeg; 
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg; 
 Judecătoria Haţeg; 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara-Poliţia oraşului Haţeg; 
 Spitalul Orăşenesc Haţeg 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă; 

Art. 2 Se aprobă Planul de colaborare – cadru, ce se va încheia între oraşul Haţeg şi Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean ,,Decebal” Hunedoara, pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 



 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi se comunică, 
în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei 
economice, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului administrarea domeniului public 
şi privat şi prin grija acestuia tuturor instituţiilor publice interesate. 
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