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Proiect  de  hotărâre nr. 49/2022 

privind  aprobarea prelungirii, prin act adiţional, cu 5 ani, a duratei  contractului de 
concesiune nr. 2/2775/2007,  încheiat  între Oraşul Haţeg şi domnul Pelin Gheorghe Ilie 

 
 

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. 6514/49 din 16.03.2022, prin care se propune 
aprobarea prelungirii, prin act adiţional, cu 5 ani, a duratei  contractului de concesiune nr. 
2/2775/2007,  încheiat  între Oraşul Haţeg şi domnul Pelin Gheorghe Ilie, contract ce are ca 
obiect concesionarea terenului intravilan înscris în CF nr. 2433/4 Hațeg, nr. top 2371/2/d/1/5, 
în suprafață de 21 m², situat pe str. Aleea Școlii și pe care este edificat un garaj, în scopul 
realizării obiectivelor concedentului în cazul unor astfel de concesiuni de bunuri şi pentru ca 
unitatea administrativ-teritorială să încaseze suma rezultată din redevenţă, iar obiectivele de 
interes economic, social şi de urbanism să-şi atingă ţinta. 

Având în vedere :  
a)cererea nr. 6285/2022 prin care concesionarul solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr. 2/2775/2007; 
b)art. 2 alin. (3) din contractul de concesiune nr. 2/2775/2007, unde se prevede posibilitatea 
prelungirii acestuia pentru o perioadă egală cu cel puţin jumătate din durata sa iniţială; 

În conformitate cu prevederile art. 551 punctul 8, art. 871 – 873 din Legea 
nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a), art. 354-355, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea cu cu cinci ani a duratei contractului contractul de 
concesiune nr. 2/2775/2007, încheiat  între Consiliul local al oraşului Haţeg şi Pelin Gheorghe 
Ilie. 
(2) Obiectul contractului de concesiune îl constituie terenul intravilan înscris în CF nr. 2433/4 
Haţeg, nr. top 2372/2/d/1/5, în suprafaţă de 21 m², situat pe str. Aleea Şcolii, pe care s-a 
edificat un garaj, ce se află în proprietatea concesionarului. 
Art. 2 Prelungirea  duratei contractului de concesiune, potrivit prevederilor art.1 se va face pe 
baza unui act adiţional, conform modelului cadru prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, ce 
fac parte integrantă din aceasta. 
Art. 3 Imputerniceşte pe domnul Pușcaș Adrian Emilian, primar al oraşului Haţeg, să 
semneze actul adiţional la contractul de concesiune. 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează biroul administrarea 
domeniului public şi privat. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 



Art. 6 Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a 
primăriei Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii:  Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Directiei economice, Compartimentului administraţie publică 
locală, Biroului administrarea domeniului public şi privat şi prin grija acestuia tuturor 
persoanelor şi structurilor interesate. 
 
 
 
 
Hateg, 16 martie 2022 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 
 

 
                           
 


