
 

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

                                                                                                               
Dispoziţia nr.  246/2022 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Haţeg,  în  şedinţă extraordinară, 
convocată de îndată,  pentru ziua de  13 mai 2022, ora 12°° 

 
 

           Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara; 
Având în vedere referatul  secretarului general înregistrat sub nr. 12357 din 12.05.2022, prin 

care se propune convocarea şedinţei extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local, pe a cărei 
ordine de zi să fie puse proiectele de hotărâre ce respectă termenele și procedurile prevăzute de lege, 
urgența aprobării actelor administrative fiind determinată de termenele de depunere a unor proiecte de 
investiții; 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. a), alin. (2) 
lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 24 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4), alin. (5), art. 
135 alin. (1), alin. (3)-(4), art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 
alin. (1) lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, emite prezenta, 
 

DISPOZIŢIE: 
 

 Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al oraşului Haţeg, în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, 
pentru ziua de 13 mai 2022, ora  12ºº, ce se va desfăşura prin mijloace electronice-aplicaţia zoom şi 
în sala de şedinţă ,,Transilvania”, situată în Haţeg, str. Piaţa Unirii, nr. 6, et. 1, cu proiectul ordinii 
de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta. 
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Haţeg prin afişare la sediul 
Consiliului local prevăzut la alin. (1), pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale. 
Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului 
Haţeg, Compartimentul Administrație Publică Locală și Arhivă, fiind transmise, în condiţiile legii, în 
format electronic, consilierilor locali, prin grija secretarului Oraşului Haţeg. 
(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Oraşului Haţeg, conform anexei prevăzută la art. 1, sedintele de comisie desfăsurându-se prin 
mijloace electronice şi cu prezenţă fizică, conform regulamentului, avizul fiind depus la secretarul 
general al oraşului prin grija secretarilor de comisii. 
(3) Membrii Consiliului Local al Oraşului Haţeg sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în format scris, potrivit prevederilor regulamentului 
de organizare şi funcţionare al consiliului local. 
Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Secretarului General 
Oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie Publică Locală şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor din cadrul aparatului de specialitate, a serviciilor şi instituţiilor publice interesate.                                                                                                                                       

 
 
Haţeg,  12  mai 2022 
 

PRIMAR, 
Adrian-Emilian Puşcaş 



                   

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

Anexă la dispoziţia nr. 246/2022  
PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

a şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Oraşului Haţeg  
din ziua de 13 mai 2022, ora 1200 

 
1. Proiect de hotărîre nr. 78/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Reabilitare moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea 
notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Grădinița cu Program 
Normal – str. Mihai Viteazul, nr.15, oraș Hațeg“ 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg  
2. Proiect de hotărâre nr. 79/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Reabilitare moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea 
notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire 
publică : Creșă – str, Timișoarei, nr.7, oraș Hațeg“. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 80/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Reabilitare moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea 
notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire 
publică : Muzeul Țării Hațegului – str. Florilor, oraș Hațeg“ 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 81/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Construirea de locuințe nZEB plus pentru 
tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de 
fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul  “Construirea de locuințe nZEB 
in orașul Hațeg pentru tineri“. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 82/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 64/2022 privind participarea 
Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice 
ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru 
biciclete în Orașul Hațeg“ . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr. 83/2022 pentru modificarea art. 1 și a art. 2 din hotărârea nr. 53/2022 privind  
aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de  27.000  lei, pentru  acţiunile  organizate  de către  
Casa de Cultură Hateg, cu ocazia  evenimentelor planificate în perioada lunilor iunie-iulie, a anului 
2022 . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr. 84/2022 pentru completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 
privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii 
contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, ale art. 23 alin. (5) lit. g), art. 25 
alin. (5)-(6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin 



hotărârea nr. 56/2021, comisiile de specialitate nominalizate, pentru a analiza şi aviza proiectele de 
hotărâre, sunt următoarele: 
a)comisia pentru activităţi economico-financiare analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi la punctele  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  
b)comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină analizează şi avizează proiectele 
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
c) Comisia pentru activităţi social  - culturale,    culte, învăţământ, sănătate,  familie,  protecţie   
socială, protecţie copii, tineret şi sport analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea 
de zi la punctele  1, 2, 3, 4, 6; 
d)comisia pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turismanalizează şi avizează 
proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 5; 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, ale art. 25 alin. (5)-(6) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 
56/2021, compartimentele de specialitate nominalizate, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de 
hotărâre, sunt următoarele: 
a)Compartimentul dezvoltare la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5. 
b)Directia economica la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 6. 
c)Compartimentul acchizitii publice la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 7. 
 
 
 
Haţeg, 12 mai 2022 
 
 

Redactat secretar general, 
Valentin Păsconi 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ  


