
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 114/2022 

privind  aprobarea organizării şi desfaşurării festivalului cultural-artistic ,, Haţegana ”, 
ediţia a XXII-a şi a ,,Zilelor Oraşului Haţeg”, în perioada  26-28 august 2022 şi  aprobarea 

încheierii unui contract de parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală 
,,Pordampi”, în vederea organizării în comun a evenimentului  

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, 

convocată de îndată, la 06 iulie 2022; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 122/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 16905/122 din 06.07.2022, prin care se propune aprobarea 
organizării şi desfaşurării festivalului cultural-artistic ,, Haţegana ”, ediţia a XXII-a şi a ,,Zilelor 
Oraşului Haţeg”, în perioada  26-28 august 2022 şi aprobarea încheierii unui contract de 
parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală ,,Pordampi”, în vederea organizării în 
comun a evenimentului, urgenta aprobării actului administrativ fiind determinată de necesitatea 
îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru organizarea evenimentului; 

Având în vedere: 
a)adresa Asociaţiei Culturale ,,Pordampi” nr. 493/2022, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg 
sub nr. 15736 din 23.06.2022; 
b)raportul întocmit în comun de serviciul juridic, directia economică și biroul administrarea 
deomeniului public si privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
16940 din data de 06.07.2022;  
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/16975/259 din 06.07.2022; 
d) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 80/16978/260 din 06.07.2022; 
e)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/16979/261 din 06.07.2022; 
f) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 80/16982/262 din 06.07.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 866, art. 874 alin. (1), art. 1166, art. 
1168, art. 1240 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit.a), art. 139 alin. (3) lit. 
f), 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)m art. 297 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă organizarea şi desfaşurarea festivalului cultural-artistic ,,Haţegana”, ediţia a 
XXII-a şi a ,,zilelor oraşului Haţeg”, în perioada 26-28 august 2022, pe str. Tudor Vladimirescu, 
str. Piața Unirii și str. Munții Retezat, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile. 
Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală 
,,Pordampi”, cu sediul în Oraşul Tmişoara, strada Vadul Călugăreni, nr.5, jud. Timiş, în vederea 



organizării în comun a evenimentului prevăzut la art. 1, conform modelului cadru prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 3 Se aprobă alocarea de la bugetul local, de la cap. 67.02 “Cultură, recreere şi religie ”, titlul 
20 “ Bunuri şi servicii ”, a sumei de 12.000 lei pentru organizarea unui foc de artificii, după 
finalizarea evenimentului cultural-artistic. 
Art. 4 Împuterniceşte pe Primarul oraşului Haţeg, domnul Adrian Emilian Puşcaş să negocieze, 
în condițiile legii, și să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1. 
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire, în condițiile legii, a prezentei hotărari se însărcinează, serviciul 
juridic, casa de cultură a oraşului Haţeg, direcţia economică, politia locala, biroul administrarea 
domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 7 Prezenta se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Hateg, compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice, 
serviciului juridic, casei de cultură a oraşului Haţeg si prin intermediul acestuia persoanelor si 
tructurilor interesate. 
 
Haţeg,   la  06 iulie 2022 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          COPIL FLORIAN 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 114/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

06/07/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  11 
Voturi împotrivă: 1 

Abţineri: 3 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

07/07/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 

 

 


