
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

                          
Proiect  de  hotărâre  nr. 52/2023 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei oraşului  Haţeg, la Asociaţia Intercomunitară “ Țara 
Hațegului” pe anul 2023 

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

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare al Primarului nr. 8938/52 din 10.03.2023,  prin care 
propune aprobarea plăţii cotizaţiei oraşului Haţeg la Asociaţia Intercomunitară “ Țara 
Hațegului”, pe anul 2023, asociaţie de utilitate publică, cu privire la care Consiliul local al 
oraşului Haţeg a aprobat  asocierea cu Universitatea București și alte unități administrativ-
teritoriale, prin Hotărârea nr. 26/2005, în scopul accesării de proiecte comune precum și 
pentru gestionarea în comun cu alte unități administrativ-teritoriale din Țara Hațegului a unor 
servicii publice; 

Având în vedere:  
a)hotararea adunarii generale a  Asociaţiei Intercomunitare ” Țara Hategului” nr. 1 din 
03.03.2023, din care rezultă cuantumul aprobat al cotizaţiei pe an respectiv pe locuitor, pe an 
și anexele la aceasta; 
b)statutul Asociaţiei Intercomunitare ” Țara Hategului”; 

În conformitate cu prevederile anexei 2, cap. II, pct. 1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; ale 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 5 lit. i), art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b) şi e), 
alin. (4) lit. a), alin. (9) lit.a), 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. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
                                                                HOTĂRĂȘTE:        
 
Art. 1  Se aprobă plata cotizaţiei  oraşului  Haţeg, la Asociaţia Intercomunitară ”Țara 
Hațegului”, pe anul 2023, în cuantum de 7,68 lei/locuitor/an, ce se va suporta din bugetul 
local al orasului Haţeg, prin raportare la numărul de locuitori, comunicat de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Hunedoara, valabil la 1 ianuarie a anului 2022. 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Directia economică din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare .   
Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ” Traa Hategului”, Direcţiei economice şi Compartimentului 
administraţie publică locală. 

Haţeg,   la  10 martie 2023 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUȘCAȘ 


