
 Nr  An  Data
adoptarii  Titlu  Data

publicarii  Nr referat/An  Initiator/Functie  Observatii  Date
suplimentare 

 1  2023  05.01.2023 

 Aprobarea acoperirii definitive
a deficitului secţiunii de
dezvoltare a bugetului local al
Oraşului Haţeg, pe anul 2022,
din excedentul anului 2021, în
sumă de 831.764,10 lei 

 06.01.2023  87/1/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea acoperirii definitive
a deficitului secţiunii de
dezvoltare a bugetului local al
Oraşului Haţeg, pe anul 2022,
din excedentul anului 2021, în
sumă de 831.764,10 lei 

  

 2  2023  05.01.2023 

 Aprobarea acoperirii definitive
a deficitului secţiunii de
funționare a bugetului local al
Oraşului Haţeg, pe anul 2022,
din excedentul anului 2021, în
sumă de 214.733,98 lei 

 06.01.2023  89/2/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea acoperirii definitive
a deficitului secţiunii de
funționare a bugetului local al
Oraşului Haţeg, pe anul 2022,
din excedentul anului 2021, în
sumă de 214.733,98 lei 

  

 3  2023  05.01.2023 

 Aprobarea execuţiei bugetare a
bugetului local, a bugetului
creditelor interne şi bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru
activităţile finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, ale
oraşului Haţeg, pentru trimestrul
al IV-lea al anului 2022 

 06.01.2023  91/3/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea execuţiei bugetare a
bugetului local, a bugetului
creditelor interne şi bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru
activităţile finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, ale
oraşului Haţeg, pentru trimestrul
al IV-lea al anului 2022 

  

 4  2023  12.01.2023 

 Mandatarea reprezentantului
Orașului Hațeg, desemnat în
condițiile legii, să exercite
atribuţiile adunării generale a
asociaţilor la S.C. Bucura Prest
S.R.L. Haţeg, pentru a desemna
membrii consiliului de
admninistrație al SC Bucura
Prest SRL Hațeg 

 12.01.2023  676/8/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Mandatarea reprezentantului
Orașului Hațeg, desemnat în
condițiile legii, să exercite
atribuţiile adunării generale a
asociaţilor la S.C. Bucura Prest
S.R.L. Haţeg, pentru a desemna
membrii consiliului de
admninistrație al SC Bucura
Prest SRL Hațeg 

  

 5  2023  31.01.2023  Aprobarea bugetului local al
oraşului Haţeg, pe anul 2023  02.02.2023  96/5/2023  Primar, Adrian

Emilian Pușcaș 
 Aprobarea bugetului local al
oraşului Haţeg, pe anul 2023   

 6  2023  31.01.2023 

 Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru activităţile
finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, pe anul 2023 

 02.02.2023  1208/11/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru activităţile
finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, pe anul 2023 

  

 7  2023  31.01.2023  Aprobarea utlizării excedentului
anual al bugetului local al
oraşului Haţeg, rezultat la

 02.02.2023  1210/12/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea utlizării excedentului
anual al bugetului local al
oraşului Haţeg, rezultat la

  



încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2022, ca urmare a
întocmirii bugetului local pe
anul 2023 

încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2022, ca urmare a
întocmirii bugetului local pe
anul 2023 

 8  2023  31.01.2023 

 Aprobarea reţelei şcolare a
învăţământului preuniversitar de
stat şi particular în oraşul Haţeg,
pentru anul şcolar 2023-2024 

 02.02.2023  28956/207/2022  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea reţelei şcolare a
învăţământului preuniversitar de
stat şi particular în oraşul Haţeg,
pentru anul şcolar 2023-2024 

  

 9  2023  31.01.2023 

 Aprobarea programului anual al
achiziţiilor publice pe anul 2023,
la nivelul autorităţii contractante
Oraşul Haţeg, actualizat, în
funcţie de fondurile aprobate, în
condiţiile legii 

 02.02.2023  100/6/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea programului anual al
achiziţiilor publice pe anul 2023,
la nivelul autorităţii contractante
Oraşul Haţeg, actualizat, în
funcţie de fondurile aprobate, în
condiţiile legii 

  

 10  2023  31.01.2023 

 Aprobarea analizei stadiului de
înscriere a datelor în registrul
agricol pentru trimestrul al IV -
lea al anului 2022 şi a stabilirii
măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi, inclusiv pentru
soluţionarea situaţiilor
particulare identificate la nivelul
localităţii pe linia completării
registrului agricol şi care nu sunt
reglementate prin norme 

 02.02.2023  1272/13/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea analizei stadiului de
înscriere a datelor în registrul
agricol pentru trimestrul al IV -
lea al anului 2022 şi a stabilirii
măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi, inclusiv pentru
soluţionarea situaţiilor
particulare identificate la nivelul
localităţii pe linia completării
registrului agricol şi care nu sunt
reglementate prin norme 

  

 11  2023  31.01.2023 

 Aprobarea acordării normei he
hrană, în bani, respectiv alocaţie
valorică zilnică, ce reprezintă
valoarea financiară a acesteia, în
conformitate cu legislaţia în
vigoare, personalului Poliţiei
Locale Hațeg, în anul 2023,
pentru o perioadă mai mică de
un an calendaristic, în limitele
prevăzute cu această destinație
în bugetul local aprobat, în
condițiile legii 

 02.02.2023  1290/14/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea acordării normei he
hrană, în bani, respectiv alocaţie
valorică zilnică, ce reprezintă
valoarea financiară a acesteia, în
conformitate cu legislaţia în
vigoare, personalului Poliţiei
Locale Hațeg, în anul 2023,
pentru o perioadă mai mică de
un an calendaristic, în limitele
prevăzute cu această destinație
în bugetul local aprobat, în
condițiile legii 

  

 12  2023  31.01.2023  Aprobarea modificării art. 1 din
hotărârea nr. 20/2021 privind
nominalizarea consilierilor
locali, care să facă parte din

 02.02.2023  1299/15/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea modificării art. 1 din
hotărârea nr. 20/2021 privind
nominalizarea consilierilor
locali, care să facă parte din

 Modifica
20/2021
(comisie



comisia pentru evaluarea
activităţii secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale
Oraşul Haţeg 

comisia pentru evaluarea
activităţii secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale
Oraşul Haţeg 

evaluare
secretar); 

 13  2023  31.01.2023 

 Aprobarea scutirii, în anul 2023,
a Asociaţiei Evanghelistice şi de
Caritate “ Isus Speranţa
României ”, cu sediul în
Timişoara, str. Căpitan Dan, nr.
23, CUI 5313378, de la plata
impozitului/taxei pe cladirile în
care funcţionează, Centrul
pentru vârstnici “ Casa Betania” 

 02.02.2023  1304/26/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea scutirii, în anul 2023,
a Asociaţiei Evanghelistice şi de
Caritate “ Isus Speranţa
României ”, cu sediul în
Timişoara, str. Căpitan Dan, nr.
23, CUI 5313378, de la plata
impozitului/taxei pe cladirile în
care funcţionează, Centrul
pentru vârstnici “ Casa Betania” 

  

 14  2023  31.01.2023 

 Aprobarea scutirii, în anul 2023,
a Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor, cu sediul în
Haţeg, str. Bisericilor, nr. 7, de
la plata impozitului/taxei pe
cladirea destinată exclusiv
activităţilor fără scop lucrativ, ce
compune corpul A al imobilului 

 02.02.2023  1307/17/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea scutirii, în anul 2023,
a Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor, cu sediul în
Haţeg, str. Bisericilor, nr. 7, de
la plata impozitului/taxei pe
cladirea destinată exclusiv
activităţilor fără scop lucrativ, ce
compune corpul A al imobilului 

  

 15  2023  31.01.2023 

 Modificarea poziției nr. 26 din
anexa la hotărârea Consiliului
local nr. 175/2022 privind
aprobarea trecerii terenurilor
intravilane, identificate în anexă,
aflate în administrarea primăriei
orașului Hațeg, din proprietatea
statului în proprietatea privată a
unității administrativ-teritoriale
orașul Hațeg 

 02.02.2023  1369/18/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Modificarea poziției nr. 26 din
anexa la hotărârea Consiliului
local nr. 175/2022 privind
aprobarea trecerii terenurilor
intravilane, identificate în anexă,
aflate în administrarea primăriei
orașului Hațeg, din proprietatea
statului în proprietatea privată a
unității administrativ-teritoriale
orașul Hațeg 

  

 16  2023  31.01.2023 

 Constatarea apartenenței la
proprietatea privată și însușirea
în domeniul privat al orașului
Hațeg a terenurilor în suprafață
de 40 m², ce fac obiectul
contractelor de concesiune
83/2711/1993 și nr. 3329/2000 

 02.02.2023  1371/19/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Constatarea apartenenței la
proprietatea privată și însușirea
în domeniul privat al orașului
Hațeg a terenurilor în suprafață
de 40 m², ce fac obiectul
contractelor de concesiune
83/2711/1993 și nr. 3329/2000 

  

 17  2023  31.01.2023  Aprobarea prelungirii cu 1 an a
contractelor de închiriere, ce au
ca obiect spații destinate sediilor

 02.02.2023  1373/20/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea prelungirii cu 1 an a
contractelor de închiriere, ce au
ca obiect spații destinate sediilor

  



partidelor politice, situate în
orașul Hațeg, str. Mihai Viteazu,
nr. 2-6 

partidelor politice, situate în
orașul Hațeg, str. Mihai Viteazu,
nr. 2-6 

 18  2023  31.01.2023 

 Aprobarea prelungirii cu 1 an a
duratei contractelor de închiriere
nr. 1940/2014 și nr. 2021/2018,
ce au ca obiect închirierea de
apartamente din blocul construit
prin Agenţia Naţională de
Locuinţe în Oraşul Haţeg, str.
Aleea Constructorului, nr.4, jud.
Hunedoara 

 02.02.2023  1376/21/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea prelungirii cu 1 an a
duratei contractelor de închiriere
nr. 1940/2014 și nr. 2021/2018,
ce au ca obiect închirierea de
apartamente din blocul construit
prin Agenţia Naţională de
Locuinţe în Oraşul Haţeg, str.
Aleea Constructorului, nr.4, jud.
Hunedoara 

  

 19  2023  31.01.2023 

 Aprobarea Planului Urbanistic
Zonal inititulat “Construire
pensiune și anexe – terasă
acoperită, piscinină, amenajare,
împrejmuire teren, branșamente
utilități, organizare de șantier‘’
în localitatea Silvașu de Jos,
beneficiar Davidoni Ariana
Paula 

 02.02.2023  812/9/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea Planului Urbanistic
Zonal inititulat “Construire
pensiune și anexe – terasă
acoperită, piscinină, amenajare,
împrejmuire teren, branșamente
utilități, organizare de șantier‘’
în localitatea Silvașu de Jos,
beneficiar Davidoni Ariana
Paula 

  

 20  2023  31.01.2023 
 Alegerea preşedintelui de
şedintă al Consiliului local al
oraşului Haţeg 

 02.02.2023  1378/22/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Alegerea preşedintelui de
şedintă al Consiliului local al
oraşului Haţeg 

  

 21  2023  31.01.2023 

 Aprobarea actualizării
Statutului și Actului constititutiv
al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Sistemul
Integrat de Gestionare al
Deşeurilor” Hunedoara 

 02.02.2023  30490/216/2022  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea actualizării
Statutului și Actului constititutiv
al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Sistemul
Integrat de Gestionare al
Deşeurilor” Hunedoara 

  

 22  2023  31.01.2023 

 Aprobarea regulamentului de
instituire și administrare a taxei
de salubrizare în Orașul Hațeg,
județul Hunedoara 

 02.02.2023  31022/230/2022  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea regulamentului de
instituire și administrare a taxei
de salubrizare în Orașul Hațeg,
județul Hunedoara 

  

 23  2023  01.02.2023 
 Aprobarea cuantumului taxei
speciale de salubrizare în Orașul
Hațeg, județul Hunedoara 

 01.02.2023  1653/23/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea cuantumului taxei
speciale de salubrizare în Orașul
Hațeg, județul Hunedoara 

  

 24  2023  31.01.2023  Modificarea art. 1 din hotararea
nr. 177/2022 privind aprobarea
numărului de burse și a

 02.02.2023  1675/24/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Modificarea art. 1 din hotararea
nr. 177/2022 privind aprobarea
numărului de burse și a

 Modifica
177/2022



cunatumului acestora pentru
elevii din învăţământul
preuniversitar de stat din oraşul
Haţeg 

cunatumului acestora pentru
elevii din învăţământul
preuniversitar de stat din oraşul
Haţeg 

(Burse
scolare); 

 25  2023  01.02.2023 

 Aprobarea modificării și
completării inventarului
bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al Oraşului
Haţeg 

 01.02.2023  1798/25/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea modificării și
completării inventarului
bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al Oraşului
Haţeg 

 Modifica
201/2019
(inventar
domeniul
privat); 

 26  2023  31.01.2023 

 Respingerea documentației
fundamentată prin notele de
fundamentare nr.
2430/29.11.2022, nr.
2439/29.11.2022 și nr.
2469/06.12.2022 a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară
,,Sistemul Integrat de Gestionare
al Deşeurilor” Hunedoara,
propusă a sta la baza atribuirii
contractului de achiziție publică
având ca obiect delegarea
serviciului de salubrizare în
zona de colectare 1 Brad + 2
Hațeg + 3 Centru, județul
Hunedoara 

 02.02.2023  1800/26/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Respingerea documentației
fundamentată prin notele de
fundamentare nr.
2430/29.11.2022, nr.
2439/29.11.2022 și nr.
2469/06.12.2022 a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară
,,Sistemul Integrat de Gestionare
al Deşeurilor” Hunedoara,
propusă a sta la baza atribuirii
contractului de achiziție publică
având ca obiect delegarea
serviciului de salubrizare în
zona de colectare 1 Brad + 2
Hațeg + 3 Centru, județul
Hunedoara 

  

 27  2023  01.02.2023 

 Aprobarea devizului general și a
indicatorilor tehnico-economici,
actualizați, la faza proiect
tehnic, pentru obiectivul de
investiţii „Extindere reţele de
apă şi apă uzată în oraşul Haţeg,
județul Hunedoara” 

 01.02.2023  1871/27/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Aprobarea devizului general și a
indicatorilor tehnico-economici,
actualizați, la faza proiect
tehnic, pentru obiectivul de
investiţii „Extindere reţele de
apă şi apă uzată în oraşul Haţeg,
județul Hunedoara” 

  

 28  2023  31.01.2023 

 Modificarea art. 1 și a anexei nr.
1 la hotărârea nr. 220/2022
privind aprobarea devizului
general și a indicatorilor
tehnico-economici, actualizați,
la faza proiect tehnic, pentru
obiectivul de investiţii,
„Modernizare străzi în oraşul
Haţeg, județul Hunedoara” 

 02.02.2023  2299/30/2023  Primar, Adrian
Emilian Pușcaș 

 Modificarea art. 1 și a anexei nr.
1 la hotărârea nr. 220/2022
privind aprobarea devizului
general și a indicatorilor
tehnico-economici, actualizați,
la faza proiect tehnic, pentru
obiectivul de investiţii,
„Modernizare străzi în oraşul
Haţeg, județul Hunedoara” 

 Modifica
220/2022; 


