
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

                                                                                                               
Proiect de hotărâre nr. 184/2021 

privind  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de delegare prin 
concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Haţeg,  

înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019 
 

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. 336/90 din 
21.10.2021  prin care se propune aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului 
Haţeg,  înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019, încheiat între unitatea administrativ-teritorială 
şi SC Bucura Prest SRL,  motivat de necesitatea îndeplinirii atribuţiilor autorităţilor locale 
referitoare la dezvoltarea sistemului ce stă la baza prestării serviciului, scopul final fiind 
satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, care să contribuie la ridicarea gradului de 
civilizaţie şi confort al cetaţenilor. 

Având în vedere :  
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.153/2008 privind infiintarea societatii comerciale 
,,Bucura Prest’’ SA Hateg; 
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.118/2018 privind aprobarea modificării acţionariatului 
SC BUCURA PREST SA Haţeg prin preluarea de către Consiliul local Haţeg a acţiunilor de 
la ceilalţi acţionari, la valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cedenţi ; 
c)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 22/2010 privind aprobarea înfinţării serviciului de 
administrare a domeniului public si privat al oraşului Haţeg; 
d) hotărârea nr. 5/2019 privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a 
activităților edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului 
public și privat al Oraşului Haţeg 
e)contractul de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al oraşului Haţeg,  înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i), j) şi m), art. 5 
punctul 1 lit. a), c), f), g) şi h), punctul 2, punctul 3 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) şi k), art. 7, 
art. 10 alin. (1) lit.b), alin. (2)-(4), art. 12 alin. (1), alin. (2) lit. (a), art. 13 alin. (1), alin. (2) lit. 
a), alin. (5), alin. (6) lit.b), alin. (7)-(8), art. 14, art. 18 alin. (2) lit. b), art. 28 lit. f) și j) și art. 
39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002  privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, cu modificările și completările ulterioare, a art. 8 lit. a), b), c), e), f), g), j), k), o), 
p) şi r) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. c)-d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. i), lit. j), 
lit. k). lit. m), 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 închieierea unui act adiţional la contractul de delegare prin concesiune a 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Haţeg,  înregistrat sub nr. 
2525 din 07.02.2019, încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi SC Bucura Prest SRL, 
conform modelului cadru, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din 
aceasta. 
Art. 2 Se împuternicește Primarul Oraşului Haţeg, domnul Adrian Emilian Puşcaş, să 
semneze în numele și pentru Oraşul Haţeg, actul adiţional prevăzut la art. 1.  
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.  
Art. 4 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului orasului 
Hateg, Directiei Economice, Compartimentului administraţie publică locală, SC Bucura Prest 
SRL Hateg, Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat şi prin intermediul acestuia 
tuturor structurilor, persoanelor si instituţiilor interesate. 
 
 
 
Hateg, 21 octombrie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 


