
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 202/2022 

privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin 
Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna 

Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a 
obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de 

Sus” 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 24 
noiembrie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr.208/2022, iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 29048/208 din 23.11.2022  prin care se propune aprobarea 
asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg 
cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu 
lnferior, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes 
local Izvoarele – Silvașu de Sus”, în scopul realizării, în condițiile legii, a unei căi de acces 
moderne între cele două sate, pe traseul unui drum vechi de pământ, care să reducă distanța 
rutieră și să creeze condiții de deplasare decente pentru cele două colectivități locale;  

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de Serviciul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.  din data de .11.2022;  
b) avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80// din 24.11.2022; 
c) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 80// din 24.11.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 89 alin. (8) și alin. (12) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 1166-1170, art. 1176 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind 
codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin.(9), lit.a) și lit. c),  ale art. 
139 alin. (1), 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) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1 (1)Se aprobă asocierea unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local 
al Orașului Hateg, cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul 
Local Teliucu lnferior, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare 
drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”. 
(2)Se constată că drumul de interes local de la nivelul celor două unități administrativ-teritoriale 
ce se propune a fi modernizat este compus din două tronsoane, după cum urmează: 
a)tronsonul I – drumul de interes local, aflat în proprietatea publică a comunei Teliucu Inferior, 
ce traversează această comună, din satul Izvoarele în direcția localității Silvașu de Sus, sat 
component al Orașului Hațeg, până la limita administrativ-teritorială dintre cele două unități 



administrativ-teritoriale. 
b)tronsonul II - drum vicinal De 1764, cu lungimea de 1904 m, ce începe de la limita 
administrativ-teritorială dintre cele două unități administrativ-teritoriale și se termină la intrarea 
în satul Silvașu de Sus, dinspre satul Izvoarele, drum inventariat, conform legii, în domeniul 
public al Orașului Hațeg. 
Art. 2 (1) Se aprobă contractul de asociere ce se va încheia între unitatea administrativ-teritorială 
Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg și unitatea administrativ-teritorială Comuna 
Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior, pentru realizarea în comun a obiectivului 
de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”, conform modelului 
cadru prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.  
(2)Se Se mandatează primarul orașului Hațeg, domnul Adrian Emilian Pușcaș să semneze în 
numele și pe seama Orașului Hațeg contractul de asociere, prevăzut la alin. (1). 
Art. 3 Împuterniceşte pe domnul primar al oraşului Haţeg, Adrian Emilian Puşcaş și structurile cu 
atribuții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, să ducă la îndeplinire, în condiţiile legii 
și a contractului de asociere, prezenta hotărâre. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului 
Haţeg, Comunei Teliucu Inferior, Direcţiei economice, Compartimentului administraţie publică 
locală, Serviciului juridic, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare, Biroului administrarea 
domeniului public și privat. 

Haţeg,   la  24 noiembrie 2022 
 
  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ - OVIDIU 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 202/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

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

24/11/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) –   voturi 

Voturi pentru:  
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

25/11/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 
 


