ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 96 /2020
privind preluarea în proprietatea Municipiului Orăştie a obiectivului de investiţii
,,Închiderea depozitului urban neconform din Orăştie”

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.97/2020, referatul de aprobare al Primarului
Municipiului Orăştie, înregistrat cu nr.7918/21.07.2020 din care reiese
necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind preluarea în
proprietatea Municipiului Orăştie a obiectivului de investiţii ,,Închiderea
depozitului urban neconform din Orăştie” și raportul nr.7919/21.07.2020 al
Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului propriu al Primarului
Municipiului Orăștie;
- Adresa Consiliului Judeţean Hunedoara înregistrată cu nr. 5118/2020, prin
care se solicită adoptarea unei hotărâri în vederea preluării obiectivului de
investiţie ,,Închiderea depozitului urban neconform din Orăştie”, realizat în cadrul
proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Hunedoara;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie nr.36/2011, privind
aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a terenului pe
care este amplasat depozitul de deşeuri menajere al Municipiului Orăştie, pentru
reabilitarea depozitului neconform, aferent proiectului ,,Sistem de management
integrat al deşeurilor în Judeţul Hunedoara”
- Hotărârea nr.95/2020 a Consiliului Judeţean Hunedoara, privind
aprobarea transmiterii către unele unităţi administrativ –teritoriale a unor
investiţii realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al
deşeurilor în Judeţul Hunedoara.”
În baza raportului de avizare nr.8248/29.07.2020 al comisiei pentru servicii
publice și comerţ, muncă și protecţie socială.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.b, c, d, alin.(4), lit.g, alin.(7), lit. i,
ale art. 139, alin.(2), şi ale art. 196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019, privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă preluarea în proprietatea publică a Municipiului Orăştie a
obiectivului de investiţii finalizat ,,Închiderea depozitului urban neconform din
Orăştie“, realizat în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al

deşeurilor în Judeţul Hunedoara”, în valoare de 6.870.654,66 lei exclusiv TVA,
conform Procesului –Verbal de recepţie finală nr. 7/19.04.2017, prevăzut în anexa
care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu data transmiterii în proprietate a obiectivului de investiţii
menţionat la art.1, încetează dreptul de administrare a Consiliului Judeţean
Hunedoara asupra terenului înscris în CF 4032, Orăştie, nr. topo 4757, în suprafaţă
de 5 ha, revenind în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului
Orăştie.
Art.3 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Municipiului Orăştie şi Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului.
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăștie;
- Direcţiei Tehnice;
- Serviciului Poliţia Locală Orăștie;
- Consiliului Judeţean Hunedoara.

Municipiul Orăștie, 30.07.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof.ȚAMBĂ Alin Adam
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în ședinţa ordinară din data de 30 iulie
2020, cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
Prezenţi : 18
Pentru : 16
Împotrivă : 1
Abţineri : 1

