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JUDEŢUL HUNEDOARA 
ORASUL HATEG 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. registru unic al registrelor: 337/20.05.2021 

R E G I S T R U  
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Oraşului Haţeg pe anul 2021 

 

 
Nr. de 
înregis
trare 

Data 
înregistrării 

Funcţia, 
prenumele şi 

numele 
iniţiatorului/nr.  

referat de 
aprobare 

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local 
Avizele comisiilor 

de specialitate sesizate/nr. aviz 
1 

Structura/Persoana 
din aparatul de 
specialitate al 

primarului 
responsabilă cu 

elaborarea raportului 
compartimentului de 
resort2/nr. raportului 

Alte avize 
necesare 
conform 

legii/(emit
entul și 
nr.) 3 

Numărul 
de 

amendam
ente4 

Data 
dezbaterii 
în şedinţa 
consiliului 

local 

Finalizarea 
procedurii 

(retras, 
respins, 

adoptat) 5 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 80. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10605 din 
20.05.2021 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării datelor cadastrale şi a însuşirii în 
domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei 
reale a unor imobile, ce au destinaţia de drum 
de interes local 

Comisia economică/aviz nr. 
338 

/3/27.05.2021 
Comisia juridică/aviz nr. 

339/ 3/27.05.2021 
Comisia social-culturală/aviz 

nr. 340/3/27.05.2021 
Comisia de urbanism /aviz 

nr. 341/3/27.05.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 

10896 din 25.05.2021 

Nu e 
cazul 

__ 27.05.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 80/2021 

 81. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10606 din 
20.05.2021 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
terenului intravilan, aflat în domeniul privat al 
Oraşului Haţeg, înscris în CF nr. 61276 Haţeg, 
nr. cadastral 61276, în suprafaţă tabulară de 
6532 m². 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 4/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/ 4/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/4/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/4/27.05.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 

10895 din 25.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 81/2021 

 82. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
rezultatului final a evaluării, pentru anul 2020 
a managementului pentru Casa de Cultură a 
oraşului Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 5/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/5/27.05.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite şi 
compartimentul 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 82/2021 



 

2 
 

10607 din 
20.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/5/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/5/27.05.2021 

resurse umane/raport 
nr. 

10857 din 25.05.2021 

 83. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10608 din 
20.05.2021 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
prelungirii cu 1 an a duratei  contractului de 
închiriere nr.7633/22.05.2013, încheiat  între 
Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Cabinetul  
Individual  de  pshihologie Tirian Florin 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 6/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/6/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/6/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/6/27.05.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
10774 din 24.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 83/2021 

 84. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10609 din 
20.05.2021 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
repartizării către d-na Stăncesc Loredana-
Raluca, născută Iovanescu a locuinţei 
construite pentru tineri, identificată ca ap. nr. 
33, din blocul construit de Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea 
Constructorului nr. 4, judetul Hunedoara. 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 7/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/7/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/7/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/7/27.05.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
10776 din 24.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 84/2021 

 85. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10610 din 
20.05.2021 

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
către Mătieş Mihail şi soţia Mătieş Virginica 
Simona, pe baza unui drept legal de 
preempţiune, a terenului intravilan, aflat în 
proprietatea Oraşului Haţeg şi inventariat în 
domeniul privat, aferent construcţiilor, 
categoria de folosinţă curţi-construcţii, situat în 
Haţeg, str. Ovidiu Densuşianu, nr. 7/2, judeţul 
Hunedoara, înscris în CF nr. 64286 Haţeg, top 
261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4/5, în suprafaţă 
măsurată de 50 m², provenit din conversia pe 
hârtie a CF 10 Haţeg. 

Comisia economică/aviz nr. 
338/  8/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/8/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/8/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/8/27.05.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
10775 din 24.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 RESPINS 

 86. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10611 din 
20.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 86/2021 privind 
aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei 
imobilului, înscris în CF nr. 68498 Haţeg, nr. 
cadastral 1207, provenit din conversia pe hârtie 
a CF nr. 639 N Haţeg, situat pe str. 
I.L.Caragiale, din construcţie industrială şi 
edilitară în locuinţă. 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 9/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/9/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/9/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/9/27.05.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite şi Biroul 
administrarea 

domeniului public şi 
privat/raport nr. 

10773 din 24.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 85/2021 

 87. 20.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 

Proiect de hotărâre nr. 87/2021 privind 
aprobarea amenajării unei staţii pentru oprirea 
vehiculelor care efectuează transport de 
persoane şi tranzitează oraşul Haţeg, în scopul 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/17/23.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/17/23.06.2021 

Serviciul juridic, 
serviciul urbanism şi 

Biroul poltiei 
locale/raport 12574 

Avizul 
Politiei 

rutiere nr. 
210.671/0

__ 23.06.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 89/2021 
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10699 din 
25.05.2021 

îmbarcării/debarcării persoanelor care 
utilizează acest tip de transport 

din 17.06.2021 4.06.2021 

 88. 26.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10945 din 
26.05.2021 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat 
SA, a dreptului de proprietate, asupra 
capacităţilor energetice, aferente cotei de 
participare echivalentă cu investiţia eficientă, 
din componența obiectivului de investiții 
”Extindere rețele electrice de distribuţie de 
interes public, zona Castel - 10 locuinţe, în 
localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”, 
concomitent cu achitarea, către bugetul local al 
oraşului Haţeg, a sumei de 36.894,15 lei, 
inclusiv TVA, prevăzută ca şi contribuţie a 
Enel Distribuţie Banat SA  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 10/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/10/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/10/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/10/27.05.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 
şi direcţia economică 

/raport comun nr. 
11011 din 27.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 86/2021 

 89. 26.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10946 din 
26.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 89/2021 privind 
aprobarea transmiterii, în favoarea Enel 
Distribuţie Banat SA, a dreptului de 
proprietate, asupra capacităţilor energetice, 
aferente cotei de participare echivalentă cu 
investiţia eficientă, din componența 
obiectivului de investiții ”Extindere rețele 
electrice de distribuţie de interes public, zona 
DC 83 - 15 locuinţe, în localitatea Nălaţvad, 
judeţul Hunedoara”, concomitent cu achitarea, 
către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei 
de 104.160,39 lei, inclusiv TVA, prevăzută ca 
şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 11/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/11/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/11/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/11/27.05.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 
şi direcţia economică 

/raport comun nr. 
11012 din 27.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 87/2021 

 90. 26.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10947 din 
26.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 90/2021 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Bucura Prest  SRL Hateg, pe anul 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 12/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/12/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/12/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/12/27.05.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 11013 din 

27.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 RESPINS 

 91 26.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
10948 din 
26.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 91/2021 privind 
aprobarea situaţiilor financiar-contabile ale 
S.C. BUCURA PREST  SRL Haţeg, la data de 
31.12.2020 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 13/27.05.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/13/27.05.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/13/27.05.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/13/27.05.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 11014 din 

27.05.2021 

Nu e 
cazul __ 27.05.2021 RESPINS 
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 92. 31.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
11233 din 
31.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 92/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 
programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 14/04.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/14/27.06.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/14/04.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/14/04.06.2021 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 11285 din 
31.05.2021 

Nu e 
cazul __ 04.06.2021 RESPINS 

 93. 31.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  
nr.11234 din 
31.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 93/2021 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Bucura Prest  SRL Hateg, pe anul 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 15/04.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/15/04.06.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/15/04.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/15/04.06.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 11298 din 

02.06.2021 

Nu e 
cazul __ 04.06.2021 RESPINS 

 94 31.05.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
11235 din 
31.05.2021 

Proiect de hotărâre nr. 94/2021 privind 
aprobarea situaţiilor financiar-contabile ale 
S.C. BUCURA PREST  SRL Haţeg, la data de 
31.12.2020 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 16/04.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/16/04.06.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/16/04.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/16/04.06.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 11297 din 

02.06.2021 

Nu e 
cazul __ 04.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 88/2021 

 95. 07.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/1 din 

07.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 95/2021 privind 
aprobarea amplasării pe domeniul public al 
oraşului Haţeg, a unor indicatoare rutiere 
privind oprirea interzisă şi presemnalizarea 
traseului de urmat în vederea intrării în 
parcarea LIDL 

  
Aviz 

poliţia 
rutieră 

  
Nu s-a primit 

avizul 

 96. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/2 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 96/2021 privind 
aprobarea cesionării contractului  de  închiriere 
nr. 2/3617/2009, având ca obiect preluarea în 
chirie a  terenului,  în suprafaţă de 15 m², situat 
pe str. Aurel Vlaicu,  ca urmare a vânzării 
constructiei de tip garaj metalic, edificată pe 
acest teren 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/18/23.06.2021 

 
Comisia de urbanism /aviz 

nr. 341/18/23.06.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
12698 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 90/2021 

 97. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/3 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 97/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei 
contractului de închiriere nr. 11064/2014, ce 
are ca obiect închirierea apartamentului 11 din 
blocul construit prin Agenţia Naţională de 
Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea 
Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/19/23.06.2021 

 
Comisia social-culturală/aviz 

nr. 340/17/23.06.2021 
 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
12695 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 91/2021 
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 98. 14..06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/4 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 98/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei 
contractului de închiriere nr. 
14032/14.07.2016, încheiat  între Oraşul Haţeg 
şi  SC Nena Trust SRL 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 17/24.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/20/24.06.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
12697 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 92/2021 

 99. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/5 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 99/2021 privind 

aprobarea listei cuprinzând ordinea de 
prioritate pentru repartizarea, prin închiriere, a 
locuinţelor sociale în oraşul Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 18/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/21/23.06.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/18/23.06.2021 

 
Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
12700 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 93/2021 

 100. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/6 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 100/2021 privind 
aprobarea listei cuprinzând ordinea de 
prioritate pentru repartizarea, prin închiriere, a 
locuinţelor construite din fondul locativ de stat 
în oraşul Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 19/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/22/23.06.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/19/23.06.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
12699 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 94/2021 

 101. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/7 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 101/2021 privind 
aprobarea dezlipirii terenului intravilan, aflat 
în domeniul privat al Oraşului Haţeg, înscris în 
CF nr. 62751 Haţeg, nr. cadastral 62751, în 
suprafaţă tabulară de 122925 m² 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/23/23.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/19/23.06.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 

12596 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 95/2021 

 102. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/8 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 102/2021 privind 
aprobarea rambleierii, în condiţiile legii, a 
gropii existente pe terenul situat în spatele 
imobilelor situate în Haţeg, str. Cimitirului, nr. 
10, 12, 14, delimitat de drumul vicinal De 638, 
ce se suprapune peste str. Cimitirului 2, cu 
deşeuri nepericuloase provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora, predate pentru reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de valorificare materială, în 
scopul de amenajare a teritoriului în zona 
respectivă 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/24/23.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/20/23.06.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 

12692 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 96/2021 

 103.  14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/9 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 103/2021 privind 
aprobarea plăţii unei contribuţii a oraşului  
Haţeg, sub forma cotizaţiei de membru la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - 
judeţul Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 20/23.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/21/23.06.2021 

Direcţia economică si 
serviciul juridic/raport 

nr. 12575 din 
17.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 97/2021 
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 104. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/10 din 
14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 104/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 
programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 21/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/25/23.06.2021 

 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 12566 din 
17.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 98/2021 

 105. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/11 din 
14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 105/2021 privind 
aprobarea vânzării către Mătieş Mihail şi soţia 
Mătieş Virginica Simona, pe baza unui drept 
legal de preempţiune, a terenului intravilan, 
aflat în proprietatea Oraşului Haţeg şi 
inventariat în domeniul privat, aferent 
construcţiilor, categoria de folosinţă curţi-
construcţii, situat în Haţeg, str. Ovidiu 
Densuşianu, nr. 7/2, judeţul Hunedoara, înscris 
în CF nr. 64286 Haţeg, top 
261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4/5, în suprafaţă 
măsurată de 50 m², provenit din conversia pe 
hârtie a CF 10 Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 22/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/26/23.06.2021 

 

 
Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr.12696 
 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 RESPINS 

 106. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/12 din 
14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 106/2021 privind 
aprobarea modificării statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului, al 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local de la nivelul Oraşului Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 23/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/27/23.06.2021 

 

 
Compartimentul 

resurse umane/raport 
nr. 12576 din 
17.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 99/2021 

 107. 14.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/13 din 

14.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 107/2021 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Bucura Prest  SRL Hateg, pe anul 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 24/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/28/23.06.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr.  12584 din 

17.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 102/2021 

 108. 15.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/14 din 
15.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 108/2021 privind 
aprobarea compensării chiriei datorate de către 
S.C. Poligon Armament de Foc SRL, pentru 
imobilul situat în Haţeg, strada Hunedoarei, cu 
valoarea lucrărilor efectuate la construcţia în 
suprafaţă de 39 m² şi recepţionate şi pentru 
încheierea unui act adiţional la contractul de 
închiriere nr. 16142/21.09.2020 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 25/23.06.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/29/23.06.2021 

 

 
Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
12701 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 100/2021 

 109. 17.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/15 din 

Proiect de hotărâre nr. 109/2021 privind 
aprobarea  alipirii terenurilor intravilane, aflate 
în domeniul public al Oraşului Haţeg, înscrise 
în CF nr. 60275 Haţeg, nr. cadastral 60275 şi 
CF nr. 69504 Haţeg, nr. cadastral 69504 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/30/23.06.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/22/23.06.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură/raport nr. 
12691 din 18.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 101/2021 
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17.06.2021 

 110. 23.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
aprobare   nr. 

336/16 din 
23.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 110/2021 privind 
aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de credit de investiţii pentru proiecte 
finanţate din fonduri europene pentru 
administraţii publice locale nr. 
RQ18125291972579 din 21.12.2018, încheiat 
între CEC Bank SA şi oraşul Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 26/23.06.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/20/23.06.2021 

Direcţia economică 
/raport nr.  12835 din 

26.06.2021 

Nu e 
cazul __ 23.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 103/2021 

 111. 24.06.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/17 din 
24.06.2021 

Proiect de hotărâre nr. 111/2021 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Haţeg, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără 
personalitate juridică, aflate în subordinea 
Consiliului local Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 27/29.07.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/31/29.07.2021 

 

Compartimentul 
resurse umane şi 

serviciul juridic/raport 
nr. 14365 din 
19.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 112/2021 

 112. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/18 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 112/2021 privind 
aprobarea prelungirii valabilitatii Strategiei de 
dezvoltare locală a oraşului Haţeg, judetul 
Hunedoara 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 28/29.07.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/32/29.07.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 

şi serviciul 
juridic/raport comun 

nr. 14606  din 
22.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.06.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 104/2021 

 113. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/19 din 

09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 113/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al 
oraşului Haţeg, pe anul 2021, prin validarea 
modificarilor aduse acestuia prin Dispoziţia 
primarului orasului Hateg nr. 243/2001 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 29/29.07.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/21/29.07.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 14833 din 

27.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 105/2021 

 114. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/20 din 

09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 114/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial 
sau integral din venituri proprii, pe anul 2021, 
prin validarea modificarilor aduse acestuia prin 
Dispoziţia primarului orasului Hateg nr. 
244/2001 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 30/29.07.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/22/29.07.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 14834 din 

27.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 106/2021 

 115. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/21 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 115/2021 privind 
aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  
datelor în registrul agricol pentru trimestrul al 
II-lea al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor 
pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv 
pentru soluţionarea situaţiilor particulare 
identificate la nivelul localităţii pe linia 
completării registrului agricol şi care nu sunt 
reglementate prin norme 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/33/29.07.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/23/29.07.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 

14325 din 19.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 107/2021 
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 116. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/22 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 116/2021 privind 
aprobarea completării inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului 
Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/34/29.07.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/24/29.07.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
14769 din 26.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 108/2021 

 117. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/23 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 117/2021 privind 
aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, 
a bugetului creditelor interne şi  bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial  din venituri 
proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul 
al II-lea al anului  2021 

 
Comisia economică/aviz nr. 

338/ 31/29.07.2021 
Comisia juridică/aviz nr. 

339/35/29.07.2021 
 

Direcţia economică 
/raport nr. 14835 din 

27.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 109/2021 

 118. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/24 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 118/2021 privind 
aprobarea repartizării locuințelor sociale a 
căror ordine de prioritate a fost stabilită prin 
act administrativ al Consiliului local, către 
persoanele nominalizate în anexă 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 32/29.07.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/23/29.07.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
14768 din 26.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 110/2021 

 119. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/25 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 119/2021 privind 
aprobarea repartizării locuințelor construite din 
fondul locativ de stat în oraşul Haţeg, a căror 
ordine de prioritate a fost stabilită prin act 
administrativ al Consiliului local, către 
persoanele nominalizate în anexă 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 33/29.07.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/24/29.07.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
14767 din 26.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 111/2021 

 120. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/26 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 120/2021 privind 

alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului 
local al oraşului Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/36/29.07.2021 

 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite /raport nr. 14608 
din 22.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 120/2021 

 121. 09.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/27 din 
09.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 121/2021 privind 
aprobarea virării de credite bugetare de la un 
capitol  la alt capitol al clasificaţiei bugetare 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 34/29.07.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/37/29.07.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr.  14838 din 

27.07.2021 

Nu e 
cazul __ 29.07.2021 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 113/2021 

 122. 20.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/28 din 
20.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 122/2021 privind 
aprobarea cesionării contractului  de  
concesiune nr. 12/1993, prelungit  prin act 
adiţional, având ca obiect preluarea în 
concesiune a  terenului înscris în CF nr 62521 
Haţeg, nr. cadastral 62521, CF vechi 2437/5 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/38/29.07.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/25/29.07.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
14770 din 26.07.2021 

Nu e 
cazul 

__ 29.07.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 114/2021 
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Haţeg, în suprafaţă totală de  20 m², ca urmare 
a vânzării construcţiei de tip garaj, edificată pe 
teren 

 123. 20.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/29 din 
20.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 123/2021 privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie, 
înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier local a domnului 
Burcin Ciprian - Cosmin precum şi vacantarea 
locului acestuia de consilier local 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/39/29.07.2021 

 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite /raport nr. 14607  
din 22.07.2021 

Nu e 
cazul 

__ 29.07.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 115/2021 

 124. 20.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/30 din 
20.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 124/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 din 
hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea 
actualizării programului anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2021, la nivelul autorităţii 
contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de 
fondurile aprobate, în condiţiile legii  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 35/29.07.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/40/29.07.2021 

 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 14837 din 
27.07.2021 

Nu e 
cazul 

__ 29.07.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 116/2021 

 125. 20.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/31 din 
20.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 125/2021 privind 
aprobarea garantării cu ipotecă mobiliară 
asupra conturilor curente deschise la BRD 
pentru oraşul Haţeg, a creditului de investiţii 
nr. 1/126/01.03.2006, contractat pentru 
realizarea lucrărilor de canalizare, asfaltare, 
introducere gaz metan şi finalizarea sediului 
primăriei 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 36/29.07.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/41/29.07.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr. 15000  din 

27.07.2021 

Nu e 
cazul 

__ 29.07.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 117/2021 

 126. 20.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/32 din 
20.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 126/2021 privind 
aprobarea  studiului de fezabilitate inititulat „ 
Extinderea reţelei electrice de interes public 
din zona str. Victor Babeş, nr. 28, bloc locuinţe 
serviciu – 32 locuri de consum, localitatea 
Haţeg, judeţul Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 37/29.07.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/25/29.07.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, 

dezvoltare/raport nr.  
14615 din 22.07.2021 

Nu e 
cazul 

__ 29.07.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 118/2021 

 127. 21.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/33 din 
21.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 127/2021 privind 
aprobarea amenajării unei treceri de pietoni pe 
str. Nicolae Titulescu, în vecinătatea staţiei 
pentru oprirea vehiculelor care efectuează 
transport de persoane şi care tranzitează oraşul 
Haţeg 

- - 

Aviz 
poliţia 
rutieră 

CNAIR 

- 

Nu a fost 
pus pe 

ordinea de 
zi 

Nu s-a primit 
avizul 

 128. 21.07.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/34 din 
21.07.2021 

Proiect de hotărâre nr. 128/2021 privind 
aprobarea numărului de burse si a cuantumului 
acestora, pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat din oraşul Haţeg, aferente 
semestrului al II-lea al anului şcolar 2020-2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 38/29.07.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/26/29.07.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr.  14836 din 

27.07.2021 

Nu e 
cazul 

__ 29.07.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 119/2021 

 129. 28.07.2021 Primar, Proiect de hotărâre nr. 129/2021 privind   Serviciul juridic,     
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Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/35 din 
28.07.2021 

aprobarea organizării şi desfaşurării 
festivalului cultural-artistic ,, Haţegana ”, 
ediţia a XXI-a şi a ,,Zilelor Oraşului Haţeg”, în 
perioada  21-22 august 2021 şi aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între 
Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală 
,,Pordampi”, în vederea organizării în comun a 
evenimentului 

 
Comisia juridică/aviz nr. 

339/42/29.07.2021 
Comisia social-culturală/aviz 

nr. 340/27/29.07.2021 
 

contencios, executări 
silite , biroul 
administrarea 

domeniului public şi 
privat/raport nr. 

15041 din 29.07.2021 

 
 

Nu e 
cazul 

 
 

__ 

 
 
 

29.07.2021 

 
 

ADOPTAT 
HCL 

 NR. 121/2021 

 130. 05.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/36 din 
05.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 130/2021 privind 
aprobarea tarifelor pentru activităţile de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aferente 
serviciului de salubrizare, prestate de SC DD 
CHIM SRL, în unitatea administrativ –
teritorială oraşul Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 39/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/26/26.08.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite , biroul 
administrarea 

domeniului public şi 
privat/raport comun 

nr. 17008 din 
20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 123/2021 

 131. 10.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/37 din 
10.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 131/2021 privind  
aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de 
Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului 
oraşului Haţeg în adunarea generală a 
asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota 
tarifele totale/finale de operare a serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2018 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 40/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/27/26.08.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 
silite, compartiment 

protectia 
mediului/raport 

comun nr. 
 din .08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 RESPINS 

 132. 17.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/38 din 
17.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 132/2021 privind 
aprobarea actualizării componenței comisiei de 
specialitate a Consiliului local pentru activităţi 
economico-financiare 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/43/26.08.2021 

 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite/raport nr. nr. 
17007 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 122/2021 

 133. 17.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/39 din 
17.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 133/2021 privind 
aprobarea planului unitar de acţiune pentru 
combaterea vectorilor în oraşul Haţeg, în anul 
2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 41/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/28/26.08.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat/raport nr. 
16964 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 124/2021 

 134. 17.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/40 din 

17.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 134/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al 
oraşului Haţeg pe anul 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 42/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/29/26.08.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 16974 din 

20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 125/2021 
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 135. 17.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/41 din 
17.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 135/2021 privind 
aprobarea virării de credite bugetare de la un 
capitol  la alt capitol al clasificaţiei bugetare 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 43/26.08.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/44/26.08.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr.  16973 din 

20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 126/2021 

 136. 17.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/42 din 
17.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 136/2021 privind 
aprobarea acordării de finanţare  
nerambursabilă în sumă de 150.000  lei,  din 
bugetul local al oraşului Haţeg, cultelor 
religioase recunoscute în România cu 
personalitate juridică, care îşi desfăşoară 
activitatea pe raza administrativ-teritorială a 
oraşului Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 44/26.08.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/28/26.08.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr.  17071 din 

23.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 127/2021 

 137. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/43 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 137/2021 privind 
aprobarea deplasării în străinătate a domnului 
Adrian Emilian Puşcaş, Primar al Oraşului 
Haţeg, în perioada 27 septembrie – 2 
octombrie 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 45/26.08.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/45/26.08.2021 

 

Direcţia economică, 
compartimentul 
protocol /raport 

comun nr.  17124 din 
24.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 128/2021 

 138. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/44 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 138/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 
programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 46/26.08.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/46/26.08.2021 

 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 17011 din 
20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 129/2021 

 139. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/45 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 139/2021 privind 
aprobarea actualizării datelor cadastrale a 
imobilului aflat în domeniul public al oraşul 
Haţeg, situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 26 E, 
identificat ca parcela cu nr. topo 1919/3  

Comisia juridică/aviz nr. 
339/47/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/30/26.08.2021 

Serviciul cadastru 
/raport nr. 17006 din 

20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 130/2021 

 140. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/46 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 140/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu 2 ani şi 6 luni a 
duratei  contractelor de concesiune, încheiate 
între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  
titularii acestora, prevăzuţi în lista anexă 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 47/26.08.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/29/26.08.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport nr. 
16969 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 131/2021 

 141. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 

Proiect de hotărâre nr. 141/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu un an a duratei  
contractului  de închiriere nr.19591 din 
04.10.2017, încheiat  între Oraşul Haţeg şi  I.I. 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 48/26.08.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/48/26.08.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport nr. 
16968 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 132/2021 
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336/47 din 
19.08.2021 

Guţiu Georgeta  

 142. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/48 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 142/2021 privind 
aprobarea cesionării contractului  de  
concesiune nr. 2/2/596/31.01.2007, având ca 
obiect preluarea în concesiune a  parcelei nr. 1 
din terenul înscris în CF nr. 60706 Haţeg, nr. 
cadastral 60706, provenit din conversia pe 
hârtie a CF nr. 10 Haţeg, nr. top 2371/1/2/f,  în 
suprafaţă de 23 m²,  ca urmare a vânzării 
constructiei edificată pe acest teren 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/49/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/31/26.08.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport nr. 
16967 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 133/2021 

 143. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/49 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 143/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de 
închiriere nr. 14951 din 01.08.2016, încheiat 
între Oraşul Haţeg şi Partidul Mişcarea 
Populară, filiala locală Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 49/26.08.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/50/26.08.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport nr. 
16966 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 134/2021 

 144. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/50 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 144/2021 privind 
aprobarea prelungirii, cu 1 an, a duratei  
contractului de împrumut  de  folosinţă  
nr.7030/2012, încheiat între  Consiliul local al 
oraşului Haţeg şi  Unitatea Militară 01420 
Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/51/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/32/26.08.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport nr. 
16965 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 135/2021 

 145. 19.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/51 din 
19.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 145/2021 
privind încetarea dării în administrare către 
Clubul Sportiv Orăşenesc „Retezatul” Haţeg, a 
mijlocului fix,  Microbuz, M2, Marca 
Mercedes Benz, nr. de identificare 
WDB90663513168884, nr.  carte de identitate 
F757089, apartinând proprietarului Oraşul 
Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/52/26.08.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/30/26.08.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
16970 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 136/2021 

 146. 20.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/52 din 
20.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 146/2021 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Transformare anexa agricola in locuinţă, 
mansardare, extindere şi împrejmuire”, în 
localitatea Nălaţvad, extravilan, CF  65716, 
beneficiar Prejban Dorel şi Prejban Domnica 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/53/26.08.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/33/26.08.2021 

 

Arhitect sef /raport nr. 
17010 din 20.08.2021 

Nu e 
cazul 

__ 26.08.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 137/2021 

 147. 20.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/53 din 
20.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 147/2021 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţei de 
Asistenţă Socială a oraşului Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/54/23.09.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/34/23.09.2021 

 

Directia de asistenţă 
socială/raport  nr. 

18732 din 15.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 141/2021 
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 148. 20.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/54 din 
20.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 148/2021 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Creşei oraşului 
Haţeg 

   __ 

A fost 
schimbata 
subordonar

ea 

Nu s-a pus pe 
ordinea de zi 

 149. 20.08.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/55 din 
20.08.2021 

Proiect de hotărâre nr. 149/2021 
privind aprobarea  Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Cantinei de 
Asistenţă Socială Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/55/23.09.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/35/23.09.2021 

 

Directia de asistenţă 
socială/raport  nr. 

18734 din 15.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 142/2021 

 150. 08.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/56 din 
08.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 150/2021 privind 
aprobarea virării de credite bugetare de la un 
capitol  la alt capitol al clasificaţiei bugetare 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/31/09.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/34/09.09.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr. 18199 din 

08.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 09.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 138/2021 

 151. 08.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/57 din 
08.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 151/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 
programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/32/09.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/35/09.09.2021 

 
 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 18200 din 
08.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 09.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 138/2021 

 152. 08.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/58 din 
08.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 152/2021 privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie, 
înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier local a doamnei 
Bordea Eva-Carmen, precum şi vacantarea 
locului acesteia de consilier local 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/33/09.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/36/09.09.2021 

 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite /raport nr. 18201 
din 08.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 09.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 138/2021 

 153. 08.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/59 din 
08.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 153/2021 privind 
aprobarea Regulamentului pentru repartizarea 
şi închirierea locuințelor de serviciu construite 
prin Agenția Națională pentru Locuințe în 
orașul Hațeg, județul Hunedoara 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/56/23.09.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/36/23.09.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
19027 din 20.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 143/2021 

 154.  16.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/60 din 
16.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 154/2021 privind 
aprobarea actualizării componenței comisiei de 
specialitate a Consiliului local pentru 
urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia 
mediului, turism 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/57/23.09.2021 

 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite /raport nr. 18807 
din 16.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 144/2021 
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 155.  16.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/61 din 
16.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 155/2021 privind 
aprobarea cesionării contractului  de  
concesiune nr. 20/130/3426/31.07.2006, având 
ca obiect preluarea în concesiune a  terenului 
înscris în CF nr. 60713 Haţeg, nr. cadastral 
60713, provenit din conversia pe hârtie a CF 
nr. 10 Haţeg, nr. top 2371/1/2/f,  în suprafaţă 
de 23 m²,  ca urmare a vânzării constructiei 
edificată pe acest teren 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/58/23.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/37/23.09.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
19025 din 20.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 145/2021 

 156.  16.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/62 din 
16.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 156/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei 
contractelor, ce au ca obiect închirierea 
locuinţelor construite prin Agenţia Naţională 
de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea 
Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/59/23.09.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/37/23.09.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
19026 din 20.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 146/2021 

 157 16.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/63 din 
16.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 157/2021 privind 
aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de concesiune nr. 11007 din 
19.07.2013, încheiat între Oraşul Haţeg şi SC 
Next City SA 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 50/23.09.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/60/23.09.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat si serviciul 
juridic/raport comun 

nr. 18955 din 
20.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 147/2021 

 158. 16.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/64 din 
16.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 158/2021 privind 
aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a 
însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a 
suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia 
de drum de interes local 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/61/23.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/38/23.09.2021 

 

Serviciul 
cadastru/raport nr. 

18969 din 20.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 148/2021 

 159. 17.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/65 din 
17.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 159/2021 privind 
aprobarea devizului general, actualizat la faza 
proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „ 
Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, 
oraş Hateg” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 51/23.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/39/23.09.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, 

dezvoltare/raport nr. 
19100 din 21.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 149/2021 

 160. 17.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/66 din 
17.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 160/2021 privind 
aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de  
7.000 lei, pentru acţiunile organizate cu ocazia 
sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de 
vârsta a treia” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 52/23.09.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/38/23.09.2021 

 

Direcţia economică 
/raport nr. 18848 din 

17.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 150/2021 

 161. 17.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 

Proiect de hotărâre nr. 161/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 
programului anual al achiziţiilor publice pe 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 53/23.09.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/62/23.09.2021 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 18981 din 
20.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 151/2021 
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336/67 din 
17.09.2021 

anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

 162. 17.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/68 din 
17.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 162/2021 privind 
aprobarea modificării statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului, al 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local de la nivelul Oraşului Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 54/23.09.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/40/23.09.2021 

 

Compartimenul 
resurse umane /raport 

nr. 19191 din 
22.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 152/2021 

 163. 22.09.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/69 din 

22.09.2021 

Proiect de hotărâre nr. 163/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al 
oraşului Haţeg pe anul 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 55/23.09.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/63/23.09.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 19257 din 

22.09.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.09.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 153/2021 

 164. 14.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/70 din 
14.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 164/2021 privind 
aprobarea proiectului de investiții și a 
documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru investiția „Creșterea 
eficienței energetice a clădirii Școlii 
gimnaziale Aron Densușianu, Orașul Hațeg, 
județul Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 56/18.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/39/18.10.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 
/raport nr. 21082 din 

15.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 154/2021 

 165. 14.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/71 din 
14.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 165/2021 privind 
aprobarea proiectului de investiții și a 
documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția „Creşterea 
eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu 
program prelungit din orașul Hațeg, județul 
Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 57/18.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/40/18.10.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, 

dezvoltare/raport nr.  
21081 din 15.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 155/2021 

 166. 14.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/72 din 
14.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 166/2021 privind 
aprobarea implementării proiectului „Creșterea 
eficienței energetice a clădirii Şcolii 
gimnaziale Aron Densușianu, Orașul Hațeg, 
județul Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 58/18.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/41/18.10.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 
/raport nr.  21084 din 

15.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 156/2021 

 167. 14.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/73 din 
14.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 167/2021 privind 
aprobarea implementării proiectului „Creşterea 
eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu 
program prelungit din orașul Hațeg, județul 
Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 59/18.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/42/18.10.2021 

 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 
/raport nr. 21083 din 

15.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 157/2021 

 168. 14.10.2021 
Primar, 

Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

Proiect de hotărâre nr. 168/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 1 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 60/18.10.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 21113 din 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 158/2021 
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de aprobare nr. 
336/74 din 
14.10.2021 

programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

339/64/18.10.2021 18.10.2021 

 169. 14.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/75 din 
14.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 169/2021 privind  
aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul 
Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 61/18.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/41/18.10.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, 

dezvoltare/raport nr. 
21059  din 15.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 159/2021 

 170. 15.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/76 din 
15.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 170/2021 privind  
aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii 
„Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul 
Haţeg, județul Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 62/18.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/42/18.10.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, 

dezvoltare/raport nr.  
21071din 15.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 18.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 160/2021 

 171. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/77 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 171/2021 privind  
aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  
datelor în registrul agricol pentru trimestrul al 
III-lea al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor 
pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv 
pentru soluţionarea situaţiilor particulare 
identificate la nivelul localităţii pe linia 
completării registrului agricol şi care nu sunt 
reglementate prin norme 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/65/28.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/43/28.10.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 

21616 din 22.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 162/2021 

 172. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/78 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 172/2021 privind  
aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a 
însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a 
suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia 
de drum de interes local 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/66/28.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/44/28.10.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr.  

21615 din 22.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 163/2021 

 173. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/79 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 173/2021 privind  
exprimarea acordului prealabil pentru iniţierea, 
de către Liceul Teoretic ,,I.C.Brătianu” Haţeg, 
a procedurii necesare închirierii unui teren de 
16 m², din incinta Şcolii Gimnaziale ,,Aron 
Densuşianu”, în vederea amplasării unui 
chioşc pentru comercializarea produselor 
alimentare premise elevilor 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/67/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/43/28.10.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.  
21786 din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 164/2021 

 174. 21.10.2021 
Primar, 

Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

Proiect de hotărâre nr. 174/2021 privind    
aprobarea repartizării către Jurmoni Bianca 
Loredana, a locuinţei construite pentru tineri, 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/68/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.  

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 165/2021 
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de aprobare nr. 
336/80 din 
21.10.2021 

identificată ca ap. nr. 23, din blocul construit 
de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situat în 
oraşul Haţeg, Aleea Constructorului nr. 4, 
judetul Hunedoara 

nr. 340/44/28.10.2021 
 

21783 din 26.10.2021 

 175. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/81 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 175/2021 privind    
aprobarea cesionării contractului  de  
concesiune nr. 32/2443/14.06.1993, având ca 
obiect preluarea în concesiune a  terenului 
înscris în CF nr. 61334 Haţeg, provenit din 
conversia pe hârtie a CF nr. 2432/3 Haţeg, nr. 
top 239/10/a/3,  în suprafaţă de 20 m²,  ca 
urmare a vânzării constructiei edificată pe 
acest teren 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 63/28.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/45/28.10.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.  
21784 din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 166/2021 

 176. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/82 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 176/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 din 
hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea 
actualizării programului anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2021, la nivelul autorităţii 
contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de 
fondurile aprobate, în condiţiile legii  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 64/28.10.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/69/28.10.2021 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr.21544 din 
21.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 167/2021 

 177. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/83 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 177/2021 privind 
aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, 
a bugetului creditelor interne şi  bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial  din venituri 
proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul 
al III-lea al anului  2021 

 
Comisia economică/aviz nr. 

338/ 65/28.10.2021 
Comisia juridică/aviz nr. 

339/70/28.10.2021 
 

Direcţia economică 
/raport nr.  21545 din 

21.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 168/2021 

 178. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

aprobare  nr. 
336/84 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 178/2021 privind 
aprobarea alocării din bugetul local a sumei 
40.000 lei, pentru  acţiunile  organizate  cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă 

 
Comisia economică/aviz nr. 

338/ 66/28.10.2021 
Comisia social-culturală/aviz 

nr. 340/45/28.10.2021 
 

Direcţia economică 
/raport nr. 21546 din 

21.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 169/2021 

 179. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/85 din 

21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 179/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al 
oraşului Haţeg pe anul 2021 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 67/28.10.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/71/28.10.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 21547 din 

21.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 170/2021 

 180. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport  
nr. 336/86 din 

21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 180/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial 
sau integral din venituri proprii, pe anul 2021 

 
Comisia economică/aviz nr. 

338/ 68/28.10.2021 
Comisia social-culturală/aviz 

nr. 340/46/28.10.2021 

Direcţia economică 
/raport nr. 21548 din 

21.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 171/2021 



 

18 
 

 181. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/87 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 181/2021 privind 
aprobarea desemnarii reprezentanţilor 
Consiliului local  în consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
pentru anul şcolar 2021-2022 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/72/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/47/28.10.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite /raport nr.  
21799 din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 172/2021 

 182. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/88 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 182/2021 privind 
aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de 
Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului 
oraşului Haţeg în adunarea generală a 
asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota 
tarifele totale/finale de operare a serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2018 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 69/28.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/46/28.10.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite, biroul 
administrarea 

domeniului public si 
privat /raport comun 

nr.  21804 din 
26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 161/2021 

 183. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/89 din 
21.10.2021 

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 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/73/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/48/28.10.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.  
21785 din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 173/2021 

 184. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/90 din 
21.10.2021 

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 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 70/28.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/47/28.10.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.  
21787 din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 174/2021 

 185. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/91 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 185/2021 privind 
aprobarea reorganizării reţelei şcolare a 
învaţământului preuniversitar de stat în oraşul 
Haţeg, pentru anul şcolar 2021-2022, ca 
urmare a arondării Creşei oraşului Haţeg, ca 
structură a Liceului Teoretic ,,I.C.Brătianu” 
Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/74/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/49/28.10.2021 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite, directia de 
asistenta sociala 

/raport comun nr.  
21800 din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 175/2021 

 186. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/92 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 186/2021 privind 
alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului 
local al oraşului Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/75/28.10.2021 

 

Serviciul juridic, 
contencios, executări 

silite/raport nr.  21798 
din 26.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 176/2021 
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 187. 21.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/93 din 
21.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 187/2021 privind 
aprobarea modificarii normativului de 
personal, a statului de funcţii şi a organigramei 
Spitalului orăşenesc Haţeg 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/76/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/50/28.10.2021 

Compartimentul 
resurse umane/raport 

nr.  21675 din 
25.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 177/2021 

 188. 27.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/94 din 
27.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 188/2021 privind 
aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor 
tehnico - economici aferenți obiectivului de 
investiție „Modernizarea iluminatului public în 
Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 71/28.10.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/48/28.10.2021 

Biroul tehnic, 
investitţii, dezvoltare 

şi direcţia 
economică/raport 

comun nr.  21935 din 
28.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 178/2021 

 189. 27.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/95 din 
27.10.2021 

Proiect de hotărâre nr. 189/2021 privind 
aprobarea prelungirii prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 21584/02.11.2016, 
încheiat între Oraşul Haţeg şi Club Sportiv 
Orăşenesc „Retezatul” Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 72/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/51/28.10.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.  
21868 din data de 

27.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 179/2021 

 190. 28.10.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/96 din 
28.10.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 190/2021 privind 
aprobarea volumului de masă lemnoasă care 
urmează a se recolta, în anul 2021-2022, din 
fondul forestier proprietate publică a Oraşului 
Haţeg şi a modalităţii de valorificare a acesteia 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/77/28.10.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/52/28.10.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr.  

22185 din 28.10.2021 

Nu e 
cazul 

__ 28.10.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 180/2021 

 191. 03.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/97 din 
03.11.2021 

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

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 76/21.12.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/91/21.12.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/57/21.12.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/56/21.12.2021 

Biroul impozite şi 
taxe locale şi serviciul 
juridic/raport comun 

nr.  26269 din 
17.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 198/2021 

 192. 04.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/98 din 
04.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 192/2021 privind 
aprobarea cererii de finanţare şi a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drumuri în zona centrală a 
oraşului Haţeg, județul Hunedoara” 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 73/05.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/49/05.11.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 

şi direcţia 
economică/raport 

comun nr. 22919 din 
05.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 05.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 181/2021 

 193. 04.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

Proiect de  hotărâre  nr. 193/2021 privind 
aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor 
tehnico – economici, actualizaţi, aferenți 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 74/05.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/50/05.11.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 

şi direcţia 
economică/raport 

Nu e 
cazul 

__ 05.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 182/2021 
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336/99 din 
04.11.2021 

obiectivului de investiție „Modernizarea 
iluminatului public în Orașul Hațeg, județul 
Hunedoara, etapa a II-a” 

comun nr. 22921 din 
05.11.2021 

 194. 04.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/100 din 
04.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 194/2021 privind 
aprobarea desemnării unui reprezentant al 
Consiliului local  pentru a face parte din 
comisiile de interviu, la concursul pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, din oraşul Haţeg 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 75/05.11.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/80/05.11.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/53/05.11.2021 

Serviciul 
juridic/raport nr. 

22905 din 05.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 05.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 183/2021 

 195. 09.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/101 din 
09.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 195/2021 pentru 
modificarea hotărârii nr. 10/2018 privind 
aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, 
exploatării şi monitorizării prestării Serviciului 
de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul 
Hunedoara 

      

 196. 15.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/102 din 
15.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 196/2021 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 
2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului, a planului anual de 
evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui 
act adiţional la contractul de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 5400/223/2009 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/51/25.11.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 

şi direcţia 
economică/raport 

comun nr.24552 din 
data de 24.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 184/2021 

 197. 15.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/103 din 
15.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 197/2021 privind 
aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
intitulat "Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Hunedoara, în perioada 2014-2020" 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/52/25.11.2021 

Biroul tehnic, 
investiţii, dezvoltare 

şi direcţia 
economică/raport 
24553 din data de 

24.11.2021comun nr.  
din .11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 185/2021 

 198. 17.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/104 din 
17.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 198/2021 privind 
aprobarea prelungirii cu un an a duratei  
contractelor de închiriere încheiate între 
Consiliul local al oraşului Haţeg şi  titularii 
acestora, prevăzuţi în anexă 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/81/25.11.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
24382  din 22.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 186/2021 

 199. 17.11.2021 
Primar, 

Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 

Proiect de  hotărâre  nr. 199/2021 privind 
aprobarea cesionării contractului  de  închiriere 
nr. 2/3637/2009, având ca obiect preluarea în 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/82/25.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.   

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 187/2021 
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de aprobare  nr. 
336/105 din 
17.11.2021 

chirie a  terenului,  în suprafaţă de 15 m², situat 
pe str. Aurel Vlaicu,  ca urmare a vânzării 
constructiei de tip garaj metalic, edificată pe 
acest teren 

nr. 341/53/25.11.2021 24383 din 22.11.2021 

 200. 17.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/106 din 
17.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 200/2021 privind 
aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a 
însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a 
suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia 
de drum de interes local 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/83/25.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/54/25.11.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr. 
24513  din data de 

24.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 188/2021 

 201. 17.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare  nr. 

336/107 din 
17.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 201/2021 privind 
însuşirea în domeniul public al oraşului Haţeg 
a suprafeţei de teren ce reprezintă strada Victor 
Bontescu 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/84/25.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/55/25.11.2021 

Serviciul cadastru, 
agricultură, 

exploatarea pajiştilor, 
registrul agricol, 

protecţia 
mediului/raport nr.   

24548  din 24.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 189/2021 

 202. 17.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/108 din 
17.11.2021 

Proiect de hotărâre nr. 202/2021 pentru 
modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării 
programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2021, la nivelul autorităţii contractante 
Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  

Comisia juridică/aviz nr. 
339/85/25.11.2021 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr.  24330 din 
22.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 190/2021 

 203. 17.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/109 din 
17.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 203/2021 privind 
aprobarea prelungirii prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 7178/2019, 
încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia club 
,,Cristal-Haţeg” 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/86/25.11.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/54/25.11.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
24384 din data de 

22.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 191/2021 

 204. 19.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/110 din 
19.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 204/2021 privind 
aprobarea numărului de burse şi a cuantumului 
acestora pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat din oraşul Haţeg, aferente 
semestrului I al anului şcolar 2021-2022 

 
Comisia social-culturală/aviz 

nr. 340/55/25.11.2021 

Direcţia 
economică/raport nr.  
24324  din data de 

19.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 192/2021 

 205. 19.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport 
nr. 336/111 din 

19.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 205/2021 pentru 
aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 
39/2021 privind aprobarea utlizării 
excedentului anual al bugetului local al 
oraşului Haţeg, rezultat la încheierea 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/87/25.11.2021 

Direcţia 
economică/raport nr.  

24325  din 19.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 193/2021 



 

22 
 

exerciţiului bugetar al anului 2020 

 206. 19.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/112 din 
19.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 206/2021 privind 
aprobarea prelungirii prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 2048/2019, 
încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia 
sportivă ,,Club Sportiv Masters Sport” 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/88/25.11.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/56/25.11.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr.   
24385 din 22.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 194/2021 

 207. 19.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/113 din 
19.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 207/2021 privind 
aprobarea organizării şi desfaşurării Târgului 
de Crăciun la Haţeg, în perioada  01 decembrie 
– 24 decembrie 2021 şi aprobarea încheierii 
unui contract de asociere între Oraşul Haţeg şi 
Asociaţia Culturală ,,Pordampi”, în vederea 
organizării în comun a evenimentului 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/57/25.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/56/25.11.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat si serviciul 
juridic /raport comun  
nr.  24386 din data de 

22.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 195/2021 

 208. 19.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport 
nr. 336/114 din 

19.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 208/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al 
oraşului Haţeg pe anul 2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/89/25.11.2021 

Direcţia 
economică/raport nr.  

24323  din 19.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 196/2021 

 209. 19.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/115 din 
19.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 209/2021 privind 
aprobarea retelei scolare a invatamantului 
preuniversitar de stat in orasul Hateg in anul 
scolar 2022-2023 

      

 210. 24.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/116 din 
24.11.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 210/2021 privind 
aprobarea punerii la dispoziţia beneficiarului 
obiectivului de investiţii intitulat "Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 
2014-2020", a terenurilor necesare pentru 
realizarea acestuia 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/90/25.11.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/57/25.11.2021 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat, serviciul 
cadastru si serviciul 

juridic /raport comun  
nr.   24515 din 

24.11.2021 

Nu e 
cazul 

__ 25.11.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 197/2021 

 211. 26.11.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/117 din 
26.11.2021 

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 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 77/21.12.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/92/21.12.2021 

 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 26167  din 
16.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 199/2021 

 212. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport 
nr. 336/118 din 

14.12.2021 

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

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 78/21.12.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/93/21.12.2021 

 

Direcţia 
economică/raport nr.  
26165 din 16.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 200/2021 
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 213. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/119 din 
14.12.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 213/2021 privind 
aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din 
bugetul local al oraşului Haţeg pentru 
premierea unor sportive, care în anul 2020 - 
2021 au obținut distincții la concursurile 
sportive naţionale şi internaţionale 

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 79/21.12.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/58/21.12.2021 

 

Direcţia 
economică/raport nr.  
26164 din 16.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 201/2021 

 214. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/120 din 
14.12.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 214/2021 pentru 
aprobarea completării cu art. 2¹ a hotărârii 
nr. 157/2019 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   

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 80/21.12.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/94/21.12.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/59/21.12.2021 

 

Direcţia 
economică/raport nr.  
26163 din 16.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 202/2021 

 215. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/121 din 
14.12.2021 

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  

Comisia economică/aviz nr. 
338/ 81/21.12.2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/95/21.12.2021 

 

Compartimenul 
achizitii publice 

/raport nr. 26166  din 
16.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 203/2021 

 216. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/122 din 
14.12.2021 

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  

Comisia juridică/aviz nr. 
339/96/21.12.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/59/21.12.2021 

Arhitect şef /raport nr. 
26636  din 20.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 204/2021 

 217. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/123 din 
14.12.2021 

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 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/97/21.12.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/60/21.12.2021 

Arhitect şef /raport nr.  
26637 din 20.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 205/2021 

 218. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/124 din 
14.12.2021 

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, 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/98/21.12.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/60/21.12.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
26443   din 
17.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 206/2021 
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pe de altă parte 

 219. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/125 din 
14.12.2021 

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 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/99/21.12.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/61/21.12.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
26442   din 
17.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 207/2021 

 220. 14.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/126 din 
14.12.2021 

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 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/100/21.12.2021 

Comisia social-culturală/aviz 
nr. 340/62/21.12.2021 

 

Biroul administrarea 
domeniului public şi 

privat /raport  nr. 
26441   din 
17.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 21.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 208/2021 

 221. 17.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/127 din 
17.12.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 221/2021 privind 
aprobarea planului anual  de actiune privind  
serviciile sociale specifice Direcţiei  de 
asistenţă socială, aflată în subordinea 
Consiliului  Local al oraşului Haţeg, 
administrate şi finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2022 

      

 222. 17.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / referat 
de aprobare nr. 

336/128 din 
17.12.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 222/2021 privind 
aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local ce urmează a fi executate de 
beneficiarii de ajutor social, pe anul 2022 

      

 223. 23.12.2021 

Primar, 
Adrian Emilian 
Puşcaş / raport 
nr. 336/129 din 

23.12.2021 

Proiect de  hotărâre  nr. 223/2021 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al 
oraşului Haţeg pe anul 2021 

Comisia juridică/aviz nr. 
339/101/23.12.2021 

Comisia de urbanism /aviz 
nr. 341/61/23.12.2021 

Direcţia 
economică/raport nr. 

26878     din 
23.12.2021 

Nu e 
cazul 

__ 23.12.2021 
ADOPTAT 

HCL 
 NR. 209/2021 

 

 
 
1Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizată, precum şi cu numărul şi data avizului din partea comisiei de specialitate.   
2Se completează cu denumirea structurii, aşa cum este aceasta trecută în structura funcţională a unităţii administrativ-teritoriale, sau cu funcţia, prenumele şi numele persoanei de specialitate care realizează raportul 
compartimentului de resort, precum şi numărul şi data înregistrării acestuia.   
3Se trec emitentul şi numărul şi data înregistrării avizului la emitent.   
4Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local.   
5În cazul în care iniţiatorul îşi retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face menţiunea "retras". În cazul în care proiectul de hotărâre a consiliului local este respins se completează cu menţiunea "respins", iar în 
cazul adoptării se face menţiunea "adoptat prin Hotărârea nr. _______/____.___.20____" 
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