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Proiect de hotărâre nr. 113/2022 

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  

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

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

Examinând referatul de aprobare nr. 15809/113 din 23.06.2022, 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; 

Având în vedere: 
a)adresa Asociaţiei Culturale ,,Pordampi” nr. 493/2022, înregistrată la Primăria Oraşului 
Haţeg sub nr. 15736 din 23.06.2022; 

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, în zona centrului 
orașului, pe str. Tudor Vladimirescu, str. Piața Unirii și str. Munții Retezat. 
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 Împuterniceşte pe Primarul oraşului Haţeg, domnul Adrian Emilian Puşcaş să semneze 
contractul de prevăzut la art.1. 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se însărcinează Casa de cultură a oraşului 
Haţeg, direcţia economică, politia locala, biroul administrarea domeniului public şi privat din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 6 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. 

Hateg, 23  iunie 2022 
    INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 


