
                                                                    
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 

PRIMAR 

 
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 
 

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. 336/124 din 14.12.2021 prin care se propune 
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, în scopul sprijinirii proiectului social al 
celor două organizaţii intitulat ,,Să ajutăm împreună”, prin punerea la dispoziţia acestora a 
unor spaţii în oraşul Haţeg, pentru amplasarea unor containere de colectare selectivă a 
articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în oraşul Haţeg, motivat de faptul că acest proiect 
social se desfăşoară deja în oraş, cu sprijinul persoanelor juridice fără scop lucrativ 
nominalizate mai sus, care au un raport juridic în derulare cu autorităţile locale, obiectivul 
principal constând în activitatea de binefacere, respectiv donarea bunurilor colectate către 
persoane vulnerabile expuse riscului de excluziune socială; 
 Având in vedere: 
a)adresa nr. 707/2021 a Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj si Organizaţiei 
Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, înregistrată la 
Primăria Haţeg sub nr. 25330 din 07.12.2021, prin care se solicită prelungirea aprobării dării 
în folosinţă gratuită a celor  4 locaţii publice în oraşul Haţeg pentru amplasarea de containere 
în vederea colectării articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte;  
b)statutul Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Incheierea  de autentificare nr. 
663/2012 a Biroului notarial Ciulea Adriana, precum şi statutul Organizaţiei Caritas Alba din 
Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică şi Încheierea  de atestare nr. 
22/2008 a Cabinetului individual de avocat Komaromi Attila; 
c)hotararea  nr. 206/2014 privind nominalizarea amplasamentelor destinate pentru colectare 
selectivă a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în oraşul Haţeg şi aprobarea dării lor în 
folosintă gratuită; 
d)hotararea  nr. 193/2016 privind aprobarea dării în folosintă gratuită Asociaţiei Caritas 
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-
Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, a 4 locaţii a câte 2 m², în vederea amplasării 
containerelor de colectare selectivă a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în oraşul 
Haţeg.          
e) contractul 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; 

În conformitate cu prevederile art. 874, art. 2146 şi următoarele din Legea nr. 
287/2009, republicată, 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) lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), 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), coroborat cu art. 349-351 din 



Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,  cu modificările 
şi completările ulterioare,   

                                          
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă continuarea raportului juridic şi prelungirea, cu 5 ani, 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, conform modelului cadru 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 Amenajarea, dotarea şi întreţinerea containerelor de colectare selectivă a articolelor de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte intră în sarcina Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic 
Blaj si Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala 
Logistică. 
Art. 3 Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj si Organizaţia Caritas Alba din 
Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică se obligă să asigure permanent 
golirea containerelor, respectiv curăţenia platformelor de precolectare a deşeurilor 
recuperabile şi a zonei adiacente pe o rază de 10 mp, pe durata folosinţei gratuite. 
Art. 4 În cazul în care interesul public al oraşului Haţeg o cere, Asociaţia Caritas Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj si Organizaţia Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- 
Filiala Logistică, au obligaţia comună de a pune la dispoziţia oraşului Haţeg cele 4 
amplasamente libere de sarcini, în baza unei notificări prealabile a proprietarului, conform 
documentelor de predare-preluare a amplasamentelor. 
Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte Biroul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg.              
Art. 6 Se împuterniceşte Primarul Oraşului Haţeg, d-l Adrian Emilian Puşcaş să semneze 
actul adiţional prevăzut la art. 1. 
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 8 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Directiei economice, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului 
administrarea domeniului public si privat şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor si 
persoanelor juridice interesate. 
 
 
 
Hateg, 14 decembrie 2021  

    INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian-Emilian PUŞCAŞ 


