
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   
Dispozitia  nr. 480/2021 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Haţeg,  în  şedinţă ordinară,  pentru data 
de  21 decembrie 2021 

 
 Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara; 
 Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 26115 din 15.11.2021, prin care se propune 
convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local din luna decembrie 2021, pe a cărei ordine de zi să fie 
puse toate proiectele de hotărâre ce respectă termenele şi procedurile prevăzute de lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. 
a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 24 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 
135, art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b), art. 243 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite prezenta, 
 

DISPOZIŢIE: 
 

Art. 1 (1)Convoacă  Consiliul local al oraşului Haţeg, în şedinţă ordinară, pentru data de 21 decembrie 
2021 ora  14ºº, la sediul acestuia, în sala de şedinţă ,,Transilvania”, situată în Haţeg, str. Piaţa Unirii, 
nr. 6, et. 1, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă 
din aceasta. 
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Haţeg prin afişare la sediul 
Consiliului local prevăzut la alin. (1), pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, prin 
grija compartimentului administraţie publică locală. 
Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului 
Haţeg, Compartimentul Administrație Publică Locală și Arhivă, fiind transmise, în condiţiile legii, pe 
baza unui convocator, în scris, consilierilor locali, prin grija secretarului general al Oraşului Haţeg. 
(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Oraşului Haţeg, precum şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, în vederea întocmirii raportului la proiectul de hotărâre, conform anexei prevăzută la art. 1. 
(3) Membrii Consiliului Local al Oraşului Haţeg sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condiţiile regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021. 
Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Secretarului 
Oraşului Haţeg, Compartimentului informatizare, Compartimentului Administraţie Publică Locală  şi 
prin intermediul acestuia tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate, a serviciilor şi 
instituţiilor publice interesate . 
 
Haţeg, la 15 decembrie 2021 
 
 

PRIMAR, 
Adrian-Emilian PUŞCAŞ 
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Anexă la dispoziţia nr. 480/2021 
 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Haţeg 

din ziua de 21 decembrie 2021, ora 1400 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 191/2021 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2022 în raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg.  

  Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr. 211/2021 privind  aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 212/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg pe 
anul 2021. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 213/2021 privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al 
oraşului Haţeg pentru premierea sportivelor Kovaci Andra şi Gheorghiţă Roxana, care în anul 2020 - 
2021 au obținut distincții la concursurile sportive naţionale şi internaţionale. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 214/2021 pentru aprobarea completării cu art. 2¹ a hotărârii nr. 159/2019 
privind constatarea aprobării contractării unor finanţări rambursabile interne, de către Oraşul Haţeg,  în 
valoare totală de  3.954.000,00  lei, pentru finanţarea cheltuielilor ce revin beneficiarului Oraşul Haţeg, 
în scopul implementării a trei proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile  . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr. 215/2021 pentru aprobarea modificării art. 2, art. 4 şi art. 4² din hotărârea nr. 
54/2021privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul 
autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr. 216/2021  privind exprimarea acordului pentru reamenajarea, cu sens 
giratoriu, a intersecţiei DN 66, km 180+555, ce se suprapune peste o porţiune a străzilor Nicolae 
Titulescu şi Tudor Vladimirescu din oraul Haţeg . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8. Proiect de hotărâre nr. 217/2021 privind exprimarea acordului pentru amenajarea unui sens giratoriu 
la intersecţia străzii Nicolae Titulescu cu strada Aurel Vlaicu, cu realizare acces la Hypermarket 
Kaufland. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de  hotărâre  nr. 218/2021 privind aprobarea continuării raportului juridic şi prelungirea prin 
act adiţional a contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul Haţeg, pe de o parte şi 
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza 
Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, pe de altă parte. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10.Proiect de  hotărâre  nr. 219/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. 
Aleea Constructorului, nr. 4, precum şi a listeiu solicitanţilor respinşi. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de  hotărâre  nr. 220/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o 
locuinţă de serviciu şi pentru  stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de  repartizare, 
prin închiriere, a locuinţelor de serviciu construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12. Informare privind numărul de personal existent la Spitalul orăşenesc Haţeg. 



Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
13.Diverse. 
 
 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, ale art. 23 alin. (5) lit. g), art. 25 
alin. (5)-(6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin 
hotărârea nr. 56/2021, comisiile de specialitate nominalizate, pentru a analiza şi aviza proiectele de 
hotărâre, sunt următoarele: 
a)comisia pentru activităţi economico-financiare analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la punctele 1,2, 3, 4, 5, 6;  
b)comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină analizează şi avizează proiectele 
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 
c)comisia pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sportanalizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise peordinea de zi la 
punctele 1, 4, 5,  9, 10, 11; 
d)comisia pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turismanalizează şi avizează 
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1, 7, 8; 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, ale art. 25 alin. (5)-(6) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 
56/2021, compartimentele de specialitate nominalizate, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de 
hotărâre, sunt următoarele: 
a)Serviciul juridic la proiectul  de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul  1; 
b)Biroul impozite şi taxe locale la proiectul  de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul  1; 
c)Direcţia economică la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 3, 4, 5 . 
d)Compartimentul achiziţii publice la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2, 6. 
e)Biroul administrarea domeniului public si privat la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele 9, 10, 11. 
f)Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului – Arhitect sef, la proiectele de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 8, 9. 
 
 
 
 
Haţeg, la 15 decembrie 2021 
 
 
 
 

Redactat secretar general, 
Valentin Păsconi 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 


