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Proiect de hotărâre nr. 173/2022 

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice 
serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, 

prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg 
 

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;    

Examinand referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 25564/173 din 
17.10.2022 prin care se propune aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile edilitar-
gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al 
Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg, motivat de necesitatea 
respectării principiilor şi normelor juridice aplicabile în această materie, ca urmare a 
modificărilor legislative survenite în materia serviciilor publice, dar şi prin raportare la 
indicele de inflaţie, creşterea succesivă a salariului minim brut pe ţară garantat în plată, toate 
fiind corelate cu dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a păstra prerogativele 
privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat, scopul final fiind respectarea legislaţiei referitoare la finanţarea 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; 

Avand in vedere: 
a)adresa SC Bucura Prest SA Hateg nr. 1219 din 22.09.2022, înregistrată la Primăria Haţeg 
sub nr. 23119 din 23.09.2022 şi anexele acesteia din care rezultă fundamentarea ajustării 
tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a 
domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg; 
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 22/2010 privind aprobarea înfinţării serviciului de 
administrare a domeniului public si privat al oraşului Haţeg; 
c)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.153/2008 privind infiintarea societatii comerciale 
,,Bucura Prest’’ SA Hateg; 
d) hotărârea Consiliului local Haţeg nr.118/2018 privind aprobarea modificării acţionariatului 
SC BUCURA PREST SA Haţeg prin preluarea de către Consiliul local Haţeg a acţiunilor de 
la ceilalţi acţionari, la valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cedenţi ; 
e) hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 5/2019 privind aprobarea delegării de gestiune, prin 
negociere directă, a activităților edilitar-gospodărești specifice serviciului public de 
administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg; 
f)contractul nr.2525 din 07.02.2019, pentru delegarea, prin concesiune, a activităților edilitar-
gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al 
Oraşului Haţeg; 
g)hotărârea consiliului local Hațeg nr. 155/2022 privind aprobarea metodologiei de stabilire, 
ajustare şi modificare a tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului 
public de administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC 
Bucura Prest SRL Hateg; 
                În conformitate cu prevederile art. 19 si art. 39 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 40 din 
Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, republicată; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 



administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 
831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică;; ; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), j), k), m), q), s), 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. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 
57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                   HOTĂRĂȘTE :  
 

Art. 1 Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice 
serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de 
catre SC Bucura Prest SRL Hateg potrivit contractului nr.2525 din 07.02.2019, pentru 
delegarea, prin concesiune, a activităților edilitar-gospodărești specifice serviciului public de 
administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg conform anexei la prezenta 
hotărâre, ce face parte integranta din aceasta. 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, în condiţiile legii, se mandatează primarul 
orasului Hateg, Biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Haţeg, SC Bucura Prest SRL Haţeg.  
Art. 3 Se abrogă hotararea nr. 101/2019 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile 
edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat 
al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5  Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro, se 
afișeajă la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Primarului Oraşului Hateg, 
Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, SC Bucura Prest SRL, Biroului administrarea 
domeniului public şi privat,  Direcţiei economice, Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare şi 
Compartimentului Administraţie Publică Locală.  
 
 
 
Haţeg,   la  17 octombrie 2022  
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 
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