
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

Anexă la hotărârea nr. 57/2021 
 

STATUTUL  UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ORAŞUL HAŢEG 
 

Capitolul I 
Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

Art. 1(1)Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara este: 
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 
b) subiect juridic de drept fiscal;  
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte 
persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2)Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara are sediul social în Haţeg, la adresa: str. Piaţa 
Unirii, nr. 6, precum și codul de înregistrare fiscală 5453878 . 

(3) Însemnele specifice ale oraşului Haţeg sunt: 
a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 686/1998, al cărui model este prevăzut 

în Anexa nr. 1.a la prezentul statut. 
Art. 2(1)Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara are reședința în Haţeg. 
(2)Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara se delimitează din punct de vedere teritorial de un 

număr de 6 comune, prin limite administrativ-teritoriale, stabilite în condiíile legii, cu care se 
învecinează, astfel: 
-cu Teliucu Inferior  la nord; 
-cu Bretea Română la nord şi est; 
-cu Sântămărie Orlea la sud; 
-cu Toteşti la sud-vest; 
-cu General Berthelot la vest; 
-cu Topliţa la nord –vest. 

(3)Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, are în componență un număr de patru localități 
dintre care o localitate urbană – oraşul Haţeg; 3 localități rurale, din care: o localitate 
componentă – Nalaţvad şi două sate aparţinătoare - Silvaşu de Jos şi Silvaşu de Sus. 

(4)Oraşul Haţeg potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național are rangul III 
iar satele aparţinătoare rangul V. 

(5)Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 
extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 
la prezentul statut. 

Art. 3(1) Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara dispune de o rețea hidrografică formată din: 
râuri, lacuri. 

(2)Pe teritoriul Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, se regăsesc o floră și faună diversă. 
(3)Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara dispune de o mare diversitate de soluri.  
(4)Resursele de subsol ale oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, se încadrează în categoria 

alte resurse. 
(5)Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, solurile, resursele, denumirea faunei şi 

florei de pe raza teritorială a oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara se regăsesc în anexa nr. 3 la 
prezentul statut. 

Art. 4 (1)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara, s-a înființat în anul 1764. 
(2) Prima atestare documentară a Oraşului Haţeg a fost în anul 1247. 
(3) Evoluția istorică a Oraşului Haţeg se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 



Art. 5 (1) Populația oraşului Haţeg, județul Hunedoara numără 9685 locuitori, potrivit 
datelor Institutului Naţional de Statistică cu privire la recensământul populaţiei şi locuinţelor 
din anul 2011. 

(2) Componenţa şi structura populaţiei orașului Hațeg, județul Hunedoara, defalcată 
inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut.  

Capitolul II 
Autoritățile administrației publice locale 

Art. 6 (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 
a) Consiliul Local al oraşului Haţeg, județul Hunedoara reprezintă autoritatea 

deliberativă de la nivelul oraşului Haţeg, județul Hunedoara. Consiliul localal orașului Haţeg 
este format din 17 membri. 

b) Primarul oraşului Haţeg, județul Hunedoara, ca autoritate executivă. 

c) La nivelul oraşului Haţeg consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind 
Crai Sorin Dorian. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea :  
- 4 aleşi locali din partea Partidului Naţional Liberal; 
- 4 aleşi locali din partea Partidului Social Democrat; 
- 4 aleşi locali din partea Partidului Pro România; 
- 3 aleşi locali din partea Partidului Mișcarea Populară; 
- 1 ales local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 
- 1 ales local din partea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate; 

(3) Constituirea Consiliului Consiliului local al Orașului Haţeg s-a constatat  prin 
Ordinul Prefectului Județului Hunedora nr. 691/30.10.2020. 

(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 
locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în 
anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut. 

Art. 7 (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage 
titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru oraşul Haţeg, județul 
Hunedoara. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 
fiu/fiică aorașului, persoanelor fizice române sau străine pentru oraşul Haţeg, județul 
Hunedoara. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a 
conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și 
procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a orașului Haţeg se 
regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

Capitolul III 
Căi de comunicații 

Art. 8 (1) Raza teritorială a oraşului Haţeg, județul Hunedoara este tranzitată de mai 
multe dintre reţele de transport rutier, precum și o cale ferată dezafectată, potrivit prevederilor 
Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 
I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) este formată, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri 
de interes comunal şi poduri, precum și o cale ferată dezafectată, astfel cum sunt prezentate în 
anexele nr. 8.a și 8.b la prezentul statut. 

Capitolul IV 
Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității 

administrativ-teritoriale 
Art. 9 (1) Reţeaua şcolară de la nivelul oraşului Haţeg, județul Hunedoara, potrivit 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde 
numărul total de unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv 
autorizate să funcţioneze provizoriu. 

(2)Pe raza teritorială a oraşului Haţeg, județul Hunedoara îşi desfăşoară activitatea un 
număr total de 3 unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu personalitate 
juridică. 



(3)Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), sunt prezentate 
în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de 
educaţie prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10(1) Pe raza teritorială a oraşului Haţeg, județul Hunedoara își desfășoară 
activitatea 3 instituții de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a oraşului Haţeg se organizează anual aproximativ 15-20 
manifestări culturale.  

(3)Tipul și denumirea instituțiilor de cultură precum şi tipul și denumirea manifestărilor 
culturale organizate se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara participă la finanțarea manifestărilor culturale de la 
bugetul local, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte 
cu terții, după caz, potrivit legii. 

Art. 11 (1) Pe raza teritorială a oraşului Haţeg, județul Hunedoara se asigură 
următoarele forme de asistență medicală: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 
b) asistență medicală de urgență; 
(2)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara participă la finanțarea activităților de asistență de 

sănătate publică de la bugetul local, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin: 
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, 

ambulatoriul integrat al Spitalului Orăşenesc Haţeg, laboratoare de analize medicale, de stat şi 
private, precum și prin unitatea sanitară publică şi cabinete medicale private; 

b) Spitalul Orăşenesc Haţeg - unitate sanitară publică, cu paturi. 
(4)Asistența medicală prevăzută la alin. (1), lit. b) se asigură, prin Compartimentul de 

primiri urgenţe din cadrul Spitalului Orăşenesc Haţeg, organizat în acest scop. 
(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 

prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
Art. 12(1) Pe raza teritorială a oraşului Haţeg, județul Hunedoara se asigură servicii 

sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale 
prevăzute la alin. (1). 

(3)Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de oraşul Haţeg, județul Hunedoara se 
regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 13(1) Pe raza teritorială a oraşului Haţeg, județul Hunedoara își desfășoară 
activitatea clubul copiilor, cluburi şi asociaţii sportive. 

(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 la 
prezentul statut. 

Capitolul V 
Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

Art. 14 Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din 
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la 
prezentul statut.  

Capitolul VI 
Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

Art. 15 (1)Patrimoniul oraşului Haţeg, județul Hunedoara este compus din bunurile 
mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al oraşului Haţeg, 
județul Hunedoara, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial. 

(2)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul oraşului Haţeg, județul Hunedoara, 
întocmit şi atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, se găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut. 



(3)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul oraşului Haţeg, județul Hunedoara se 
actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de 
internet a oraşului Haţeg, județul Hunedoara, în secţiunea dedicată acestui statut. 

Capitolul VII 
Serviciile publice existente 

 Art. 16 Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul oraşului Haţeg, 
județul Hunedoara sunt: 
a)serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC Apa Prod SA Deva; 
b)serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC Brai Cata SRL, SC Bucura Prest SA, SC 
Supercom SRL; 
c)serviciul public de iluminat; 

Art. 17 Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a oraşului 
Haţeg, județul Hunedoara sunt furnizate de SC Enel Distribuție Banat SA. 

Art. 18 Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a oraşului Haţeg, județul 
Hunedoaraeste asigurată de SC Delgaz Grid SA . 
 Art. 19Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al oraşului 
Haţeg, județul Hunedoara, este furnizat de SC Bucura Prest SRL. 

Capitolul VIII 
Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe 

și de obiective de interes public local 
Art. 20 (1)Oraşul Hațeg, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de 

obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate 
în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2)În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 
atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale 
sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi 
adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri 
judeţeană, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(3)Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se 
face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu 
administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul IX 
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile 

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 
Art. 21 (1)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara realizează un cadru de cooperare sau 

asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi 
artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care 
vizează dezvoltarea comunităţii. 

(2)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi 
educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în 
strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- teritoriale.  

(3)Oraşul Haţeg, județul Hunedoara poate acorda finanţări nerambursabile de la 
bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 22 (1) Pe teritoriul oraşului Haţeg, județul Hunedoara îşi desfăşoară activitatea 8 
partide politice și organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii 
partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Haţeg, județul 
Hunedoara se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 



Art. 23 (1)În oraşul Haţeg, județul Hunedoara îşi desfăşoară activitatea următoarele 
culte religioase:  
a)Biserica Ortodoxă Română; 
b)Biserica Romano-Catolică; 
c)Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică; 
d)Biserica Reformată din România; 
e)Cultul Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România; 
f)Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România; 
g)Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România; 
h)Federația Comunităților Evreiești din Români-Cultul Mozaic; 
i)Organizația religioasă “Martorii lui Iehova”.  

(2)Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 
regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Capitolul X 
Participare publică 

Art. 24 Populația din oraşului Haţeg, județul Hunedoara este consultată și participă la 
dezbaterea problemelor de interes local, astfel: 
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere sau 
străzi, în mediul urban, după caz; 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 
d) prin participarea la ședințele consiliului local; 
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite  prin regulamentul de organizare 
și funcționare al consiliului. 

Art. 25 (1) În funcție de obiectul referendumului local modalitatea de organizare și 
validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, după caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 
orașului ori numai în unele dintre acestea. 

Capitolul XI 
Cooperare sau asociere 

Art. 26 Oraşul Haţeg, județul Hunedoarase asociază sau cooperează, după caz, cu 
persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării 
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu 
respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 27(1) Oraşul Haţeg, județul Hunedoara aderă la asociaţii naţionale şi 
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 
interese comune. 

(2)Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de oraşul 
Haţeg, județul Hunedoarase regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut. 

Capitolul XII 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 Art. 28 Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ______ /2021. 

Art. 29 Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului oraşului Haţeg, 
județul Hunedoarasau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii 
deliberative. 

Art. 30 Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin 
evenimente de natură juridică. 

Art. 31 Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la 32 se 
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice 
ale acestora, cel puţin o dată pe an. 

Haţeg,   la  27 aprilie 2021  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      



Anexa nr. 1 la statut 
 
 
 

MODELUL STEMEI ORAŞULUI HATEG, JUDEŢUL HUNEDOARA 
 

 
 
 
 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAȚIILEELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE 
STEMEI  UNITĂȚII  ADMINISTRATIV-TERITORIALE  ORAŞUL HAŢEG, 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
 
 
 

 
Descrierea stemei: 
Stema oraşului Hateg, potrivit anexei nr. 2 din H.G. 686/1998 privind aprobarea 

stemelor unor oraşe, se compune dintr-un scut tăiat, cu partea superioară despicata. În 
primul cartier, pe fond de azur, un călareţ în armură, ţinând în mâna stângă, ridicată, paloşul 
- totul de argint. În cartierul doi, pe câmp roşu, un pergament natural, desfăşurat, validat cu 
sigiliul din ceara roşie, ataşat cu şnur albastru. Pergamentul poartă în partea superioară 
literele TH, iar în partea inferioară, cifra 1247. În partea inferioară a scutului, pe câmp de 
argint, s-a plasat un corb natural, ţinând în cioc un inel de aur cu piatra roşie, aşezat pe două 
ramuri verzi de măslin, dispuse una în bandă şi alta în bară. Scutul este timbrat cu o coroana 
murala de argint, formată din trei turnuri crenelate. 

Semnificaţia elementelor însumate: 
-corbul cu inel în cioc este preluat din stema familiei Huniade şi evocă faptul că, odinioară, 
în această zonă corvineştii aveau posesiuni; 
-călăreţul cu paloşul evidenţiază rolul locuitorilor din Haţeg în lupta de apărare; 
-pergamentul desfăşurat face aluzie la nobilimea română, existentă în fosta Ţară a 
Haţegului; 
-literele înscrise în partea superioară a pergamentului reprezintă prescurtarea de la Ţara 
Haţegului; 
-cifra 1247 aminteşte de prima atestare documentară a localităţii. 
 
 
 

 



Anexa nr. 2 la statut 
B)Suprafeţele intravilanului şi a extravilanului  

Oraşul Haţeg se încadrează în localităţile urbane de rang III din reţeaua de localităţi 
din România (conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).  

Suprafaţa administrativă a oraşului Hațega fost până în anul 2020, potrivit bazei de 
date urbane a Primăriei Hațeg, de 6433 ha. În anul 2020, în urma unei hotărâri judecătorești 
definitive și irevocabile prin care s-au stabilit limitele administrativ-teritoriale ale orașului 
Hațeg în partea de vecinătate cu unitatea administrativ-teritorială comuna Sântămărie Orlea,  
s-a hotărât ca suprafaţa administrativă a oraşului Hațeg să fie de 6.312,46 ha. 

În prezent, intravilanul oraşului Hațeg reprezintă aproximativ 10% din suprafaţa 
administrativă, iar aproximativ 50% din suprafaţa administrativă a oraşului este ocupată de 
terenuri agricole. 

Tabel privind tipurile de folosinţă a terenurilor, ponderea tipului 
de folosinţă a terenului în totalul suprafeţei administrative, perioada 1992 – 2009 

1992         1997  2002  2007         2009  
Suprafaţa 
totală - ha  

6433  6433  6433  6433  6433  

Suprafaţa 
intravilană - 
ha  

-  425  528  596  624  

% din total suprafaţă 
administrativă  

6.61  8.21  9.26  9.7  

Suprafaţa 
agricolă 
după modul 
de folosinţă 
total - ha  

3199  3198  3193  3193  3193  

% din total 
suprafaţă 
administrati
vă  

49.73  49.71  49.63  49.63  49.63  

Suprafata 
arabila - 
total - ha  

1306  1304  1304  1354  1354  

% din total 
suprafaţă 
administrati
vă  

20.3  20.27  20.27  21.05  21.05  

Suprafata cu 
livezi si 
pepiniere 
pomicole - 
total - ha  

345  289  289  35  35  

% din total 
suprafaţă 
administrati
vă  

5.36  4.49  4.49  0.54  0.54  

Suprafaţa 
păşunilor - 
total - ha  

917  869  869  938  938  

% din total 
suprafaţă 
administrati
vă  

14.25  13.51  13.51  14.58  14.58  

 



Anexa nr. 3 la statut 
Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

I. Hidrografia oraşului Haţeg, județul Hunedoara, este reprezentată de reţeaua de râuri 
permanente sau temporare, izvoare şi din ape freatice şi de adâncime. Pe teritoriul 
administrativ al oraşului Haţeg sunt prezente trei forme de organizare a resurselor de apă, 
precum : 

a)apele freatice. 
Diversitatea condiţiilor petrografice şi ale reliefului au permis formarea unor rezerve 

de ape subterane, cu strate acvifere bogate şi de bună calitate, majoritatea utilizate prin 
captări. Lunca Râului Mare are stratul freatic aproape de suprafaţă, aflat în legătură directă cu 
nivelul lacului de acumulare. Rolul de regulator freatic se realizează prin intermediul 
canalelor colectoare situate la periferia barajului care preia excesul de umiditate şi îl drenează 
în cursul natural aval de baraj.  

Apa din lacul de acumulare de pe Râul Mare şi Valea Galbena infiltrată în depozitele 
groase ale teraselor, împreună cu scurgerile de pe versanţi şi cu apa de ploaie din zona de 
piemont, asigură debite bogate apelor freatice din arealul oraşului Haţeg, în parte utilizate ca 
apă potabilă în fântâni. Din forajele efectuate în zona oraşului Haţeg, 6 la număr, a rezultat că 
nivelul pânzei de apă freatică variază între 1 m şi 5 m, fiind determinat de fluctuaţiile de nivel 
ale râului şi scurgerii de suprafaţă. În perioadele cu precipitaţii abundente, apa freatică se 
ridică la suprafaţă în unele arii mai coborâte ale oraşului generând băltirea sau formarea de 
terenuri umede.  

Regimul orizontului freatic indică un maxim la sfârşitul iernii şi începutul primăverii, 
legat de topirea zăpezilor, minimul apărând la sfârşitul verii şi începutul toamnei (septembrie-
octombrie), când evaporaţia este ridicată, iar cantitatea de precipitaţii redusă. Acolo unde apa 
freatică ajunge la suprafaţă apar înmlăştiniri, soluri specifice (hidromorfe), vegetaţie hidrofilă, 
impunând lucrări speciale de drenare şi îndiguire. 

b)apele de suprafață. 
Pe teritoriul oraşului Haţeg sunt bonitate ca şi cursuri hidrografice cadastrale 

următoarele cursuri de apă : 
- Râul Galben, cod cadastral IV.1.117.14.11, drenează versantul sudic al Munţilor Poiana 
Ruscă, implicit Dealurile Hunedoarei şi este afluent de stânga de ordinul VI al Râului Mare. 
Acesta se dezvoltă în cadrul Depresiunii Hațegului pe direcţie vest-est, paralel cu Râul Mare 
pe o lungime de 25,8 km. Are un coeficient de sinuozitate de 1,70 şi o pantă medie a cursului 
de 53,00 m/km.  Pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, județul Hunedoara cursul Râului 
Galbena se dezvoltă pe 6,8 km din care 2,5 km sunt cuprinşi în intravilan, fiind canalizaţi.  
-Râul Silvaş (Silvuţ, Tău), cod cadastral IV.1.117.16 drenează partea nordică a teritoriului 
administrativ al oraşului Haţeg, județul Hunedoara, respectiv microdepresiunea Silvaşului din 
cadrul Dealurilor Hunedoarei, cu cele două localităţi: Silvaşu de Sus şi Silvaşu de Jos. Este 
afluent de stânga de ordinul V al Streiului şi are o lungime de 20 km. Coeficientul de 
sinuozitate este de 2,22 şi are o pantă medie de scurgere de 20 m/km. Bazinul hidrografic are 
a suprafaţă de 38 km², şi un grad de acoperire cu păduri de 40,36 %. Acesta se dezvoltă pe o 
lungime de 15,1 km (aproape integral) pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, cu 
excepţia sectorului inferior, din apropierea vărsării în Strei, ce se află într-o altă arie 
administrativ-teritorială. 
-Râul Mare este afluent de stânga de ordinul V al Streiului, ce pe teritoriul administrativ al 
oraşului Haţeg, județul Hunedoara se dezvoltă doar pe o porțiune mică, în zona de extravilan a 
localității componente a orașului Hațeg, Nălațvad, sub forma lacului de acumulare cu 
funcțiunea de baraj hidroenergetic Hațeg. 
-Râul Lingina, afluent al râului Cerna, cod cadastral IV.1.119.6a, cu o lungime a cursului pe 
teritoriul UAT Hateg de 0,9 km. 

 



c) lacuri. 
În teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, județul Hunedoara se regăsește lacul din 

zona ,,Martin”, cu o suprafață de aproximativ 1 ha. 
II. Flora oraşului Haţeg, județul Hunedoara, este asemenea speciilor vegetale din 

Depresiunea Hațegului și se încadrează în Regiunea Holarctică, Subregiunea Euro-Siberiană, 
Provincia Est-Submediteraniană, Zona nemorală, Subzona termonemorală, Etajul nemoral de 
depresiuni şi dealuri submontane, Subetajele gorunului şi fagului. 

Din punct de vedere ecologic, în cadrul culoarului se întâlnesc formaţiuni herbacee 
naturale de un spectru variat, de la cele mezoxerofile (xeromezofile) spre mezofile, 
mezohigrofile, higrofile şi hidrofile, asociaţii forestiere naturale, aparţinând subzonei gârniţei 
şi cerului, subetajului nemoral al gorunului, fâşiei de tranziţie spre făgete şi subetajului 
făgetelor, precum şi formaţiuni intrazonale de zăvoi, vegetaţie arbusticolă ecotonală, vegetaţie 
sinantropă, alcătuită din comunităţi ruderale şi segetale (stejar,  carpen, cireș sălbatic, tei 
sorb, păducel), culturi agricole, flori și ierburi (papucul doamnei, brandușă, crinul galben de 
pădure, narcisă, sânziană, sânișoară, dalac, ghiocel, spânz, viorea, brebenei etc). 

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul oraşului Haţeg, județul Hunedoara,este 
reprezentată, în principal, de următoarele specii: 
-Mamifere: lup, cerb, căprioară, jderul de copac, vidra de râu, șoarecele, liliacul etc; 
-Păsări: șoimul rândunelelor, ciuf de pădure, lăstun, cuc, barză albă, ciocănitoare, codobatura, 
pitulice, graur, mierlă, sturz; 
-Reptile și amfibieni: șopârla de câmp, gușterul, broasca; 
-Nevertebrate: raci, gândaci, greieri, fluturi. 

IV. Solurile oraşului Haţeg, județul Hunedoara, cuprind o gamă destul de variată de 
tipuri, subtipuri şi varietăţi de soluri, explicabile prin diversitatea spaţio-temporală a factorilor 
pedogenetici naturali din culoar, din cadrul Dealurilor Hunedoarei şi munților Poiana Ruscă, 
la care se adaugă în perioada istorică şi factorul antropic.  

Cuvertura edafică zonală, conformă cu condiţiile bioclimatice regionale, este formată 
din soluri aparţinând clasei luvisolurilor şi subordonat cambisolurilor. Cernisolurile propriu-
zise, considerate a fi relicte din subboreal, deţin suprafeţe mici numai pe terasele medii ale 
Văii Galbena. Suprafeţe apreciabile sunt deţinute de categoria solurilor azonale şi intrazonale: 
hidrisolurile şi solurile neevoluate (antrisolurile şi aluvisolurile). Pe suprafeţe restrânse se 
întâlnesc şi litosoluri de diverse tipuri cum ar fi „terra rosa”, vertisoluri etc.  

Pedogeografic teritoriul se încadrează la Regiunea transilvană, Domeniul 
cambisolurilor şi luvisolurilor, Districtul Depresiunii Haţegului şi Dealurilor Hunedoarei 
 
Anexa nr. 4 la statut 

Datele privind înfiinţarea orașului Hațeg, prima atestare documentară, precum şi 
evoluţia istorică 

 
Prima menţiune documentară a oraşului Haţeg datează din anul 1247 şi se regăseşte în 

celebra Diplomă a cavalerilor ioaniţi. Aşezarea are o veche istorie, fiind încă din sec. XIII 
reşedinţa cnejilor români locali, încadraţi în Voievodatul lui Litovoi. În anul 1404, devine 
district şi castru, iar în 1457 cetate regească, ce a trecut ulterior în posesia principilor ardeleni. 
Din 1669 este învestit cu magistratură autonomă, cu doi deputaţi în Dietă, ca apoi să devină 
oraş militar, în 1764, prin înfiinţarea unei companii grănicereşti româneşti, care avea ca 
principal scop apărarea graniţei de sud a Imperiului Austriac. Potrivit scrierilor numele poate 
proveni de la o familie ce a dat denumirea localităţii – Haczoku, apoi a pierit în negura 
vremurilor, poate proveni din limba maghiară, de la hat-szék, adică „șase scaune de judecată”, 
înțeles ca „districtul celor șase scaune”, ori de la hát-szeg, „cetatea de pe vârful din spate”. O 
altă ipoteză este aceea că harszoc ar veni de la cuvântul hârs, care în limba cumană înseamnă 
„urs”. 
 
Anexa nr. 5 la statut 

Componenţa şi structura populaţiei oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara 
Populația orașului Hațeg, potrivit recensământului din anul 2011 se ridică la 9.685 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
10.910 locuitori. 



I. Populaţia prezentă, potrivit acestui ultim recensământ, era de 9340 locuitori, la care 
se adaugă 345 de persoane plecate în străinătate, rezultând un total de 9685 locuitori, cu 
domiciliul stabilit astfel: 

1. Oraşul Haţeg - 8644 locuitori; 
2. Localitatea componentă Nălaţvad – 328 locuitori; 
3. Satul aparţinător Silvaşu de Jos – 379 locuitori; 
4. Satul aparţinător Silvaşu de Sus – 334 locuitori. 
II. Structura populaţiei după etnie, era în anul 2011 următoarea: 
1. Români – 9022 persoane; 
2. Maghiari – 155 persoane; 
3. Romi – 61 persoane; 
4. Germani – 25 persoane; 
5. Ucrainieni – 7 persoane;  
6. Italieni – 7 persoane; 
7. Altă etnie – 4 persoane; 
8. Etnie nedeclarată  – 401 persoane; 
III. Structura populaţiei după religie, în anul 2011, arăta astfel: 
1. Ortodocşi – 7178 locuitori; 
2. Baptişti – 813 locuitori; 
3. Penticostali – 608 locuitori; 
4. Greco – catolici – 304 locuitori; 
5. Romano-catolici – 172 locuitori; 
6. Reformaţi – 93 locuitori; 
7. Martorii lui Iehova – 31 locuitori; 
8. Adventişti de ziua a 7 – a – 23 locuitori; 
9. Lutherani – 7 locuitori; 
10. Creştini după evanghelie – 6 locuitori; 
11. Evanghelici – 3 locuitori; 
12. Altă religie – 8 locuitori; 
13. Fără religie – 9 locuitori; 
14. Religie nedeclarată – 424 locuitori.   
IV. Structura populaţiei după sex, era în anul 2011 următoarea: 
1. Masculin – 4646 persoane; 
2. Feminin – 5039 persoane. 

 
Anexa nr. 6.a la statut 
 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali 
de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Orașul Hațeg, judeţul Hunedoara 

precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992 
PRIMAR 

a)mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Constantinescu Marius 05.07.1950 Frontul Salvării Naționale 4 ani 

 
b)mandatul 1996-2000 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Glodean Ioan 16.02.1933 Partidul Democrat Social din România 4 ani 

 
c)mandatul 2000-2004 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Glodean Ioan 16.02.1933 Partidul Democrat Social din România 4 ani 

 



d)mandatul 2004-2008 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Timiș Nicolae 23.02.1957 Partidul Național Liberal 4 ani 

 
e)mandatul 2008-2012 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Timiș Nicolae 23.02.1957 Partidul Național Liberal 4 ani 

 
f)mandatul 2012-2016 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Goia Marcel-Adrian 14.01.1962 Partidul Național Liberal 4 ani 

 
g)mandatul 2016-2020 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Goia Marcel-Adrian 14.01.1962 Partidul Național Liberal 4 ani, 3 luni 

 
h)mandatul 2020-2024 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Pușcaș Adrian-Emilian 30.11.1974 Partidul Național Liberal 4 ani 

 
Anexa nr. 6.b la statut 

 
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor 
localide la nivelul nivelul unităţii administrativ-teritoriale Orașul Hațeg, judeţul 

Hunedoara, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992 
 

I.CONSILIERI LOCALI 
a)mandatul 1992-1996, februarie 1992 – 24 iunie 1996 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Frontul Salvării Naționale 1 lună 

2. Alda Petru 21.04.1946 Frontul Salvării Naționale 4 ani, 5 luni 

3. Costea Ioan 25.06.1950 Frontul Salvării Naționale 4 ani, 5 luni 

4. Ișfan Ionel 02.01.1949 Frontul Salvării Naționale 4 ani, 5 luni 

5. Ionescu Gheorghe 14.06.1954 Frontul Salvării Naționale 4 ani, 5 luni 

6. Laza Ovidiu Ioan 09.01.1949 Convenția Democrată 4 ani, 5 luni 

7. Popa Octavian 16.02.1948 Convenția Democrată 1 an, 4 luni 

8. Marian Mircea 11.06.1950 Convenția Democrată 1 an, 7 luni 

9. Damian Ioan 26.12.1933 Convenția Democrată 4 ani, 5 luni 

10. Ghemeș Gavril Marcu 22.01.1940 Mișcarea Ecologistă din România 4 ani, 5 luni 

11. Coiculescu Aristică 06.03.1932 Mișcarea Ecologistă din România 4 ani, 5 luni 

12. Kașler Pavel 05.09.1946 
Uniunea Democrată a Maghiarilor din 

Romînia 
4 ani, 5 luni 



13. Pătescu Teodor 15.03.1944 Partidul Democrat Agrar 4 ani, 5 luni 

14. Timiș Nicolae 23.02.1957 Partidul Social Democrat Român 4 ani, 5 luni 

15. Șiara Dan 28.07.1954 Renașterea și Independenţa României 4 ani, 5 luni 

16. Anca Aurel 21.08.1939 Independent 4 ani, 5 luni 

17. 
Dragomir Mircea-

Vasile 
25.09.1948 Independent 4 ani, 5 luni 

18. Cornea Ioan 26.12.1949 Independent 4 ani, 5 luni 

19. 
Moga Gheorghe-

Mircea 
15.01.1937 Independent 4 ani, 5 luni 

20. Vălean Petrişor _ Frontul Salvării Naționale 1 an, 11 luni 

21. Răileanu Gheorghe 11.06.1948 Frontul Salvării Naționale 2 ani, 3 luni 

22. Bâldea Artemiza 07.05.1959 Convenția Democrată 2 ani, 10 luni 

23. Ciocan Eronim 12.05.1954 Convenția Democrată 3 ani 

 
b)mandatul 1996-2000, din 25 iunie 1996 – 22 iunie 2000 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Barbu Stelian 05.08.1947 Partidul Socialist al Muncii 4 ani 

2. Jeldujer Emil 19.01.1947 Partidul Socialist al Muncii 4 ani 

3. Magurean Alexandru 11.01.1956 Partidul Socialist al Muncii 4 ani 

4. Onescu Petru - Convenția Democratică din România 8 luni 

5. Damian Ioan 26.12.1933 Convenția Democratică din România 1 an, 10 luni 

6. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Partidul Democrației Sociale din Romînia 4 ani 

7. Gîlea Simion 23.09.1941 Partidul Democrației Sociale din Romînia 2 ani, 8 luni 

8. Timiș Nicolae 23.02.1957 Uniunea Social Democrată 1 an, 7 luni 

9. Lincner Tiberiu 02.03.1948 Uniunea Social Democrată 4 ani 

10. Coiculescu Aristică 06.03.1932 Mișcarea Ecologistă 4 ani 

11. Anca Aurel 21.08.1939 Independent 4 ani 

12. Marginean Nicolae 29.04.1934 Partidul Umanist 4 ani 

13. Iacob Iosif Eugen 09.04.1940 Independent 4 ani 

14. Mang Adrian 16.11.1939 Partidul Umanității Naționale 4 ani 

15. Diconi Cornel 08.09.1941 Partidul Socialist 4 ani 

16. Moisoni Ana-Lia 03.01.1957 Partidul România Mare 4 ani 

17. Rădoni Steluța 21.12.1946 Independent 4 ani 

18. Kașler Pavel 05.09.1946 Uniunea Democratică Maghiară 4 ani 

19. 
Tămășiloniu Horia 

Arestide 
02.07.1943 Partidul Liberal 4 ani 

20. Ciora Aurel 13.01.1950 Convenția Democratică din România 3 ani, 4 luni 

21. Ionescu Gheorghe 14.06.1954 Uniunea Social Democrată 2 ani, 4 luni 

22. Danci Iosif-Emil 04.06.1962 Convenția Democratică din România 2 ani, 2 luni 

23.  Alda Petru 21.04.1946 Partidul Democrației Sociale din Romînia 1 an, 3 luni 

 
c)mandatul 2000-2004, 23 iunie 2000 – 22 iunie 2004 

Nr. Nume şi prenume Data Apartenenţa politică Perioadă 



crt. naşterii 

1. Avramoni Elena 05.03.1955 Partidul Socialist Român 4 ani 

2. Coiculescu Aristică 06.03.1932 Partidul Socialist Român 2 ani 

3. Antal Adriana 23.08.1952 Partidul Socialist Român 4 ani 

4. 
Păștinaru Roiu-

Constantin 
10.03.1952 Partidul Socialist Român 4 ani 

5. Ionescu Marian 06.08.1955 Partidul Socialist Român 4 ani 

6. Budulan Gabriel 11.09.1956 Partidul Socialist Român 4 ani 

7. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Partidul Democrației Sociale din România 11 luni 

8. Alda Petru 21.04.1946 Partidul Democrației Sociale din România 3 ani, 6 luni 

9. Gurică Pantelimon 20.04.1932 Partidul Democrației Sociale din România 4 ani 

10. Dolha Ioan 01.05.1949 Partidul Democrației Sociale din România 4 ani 

11. Dragota Virgil 24.05.1961 Partidul Democrației Sociale din România 4 ani 

12. Timiș Nicolae 23.02.1957 Alianța Pentru România 4 ani 

13. Badea Puiu 27.06.1959 Alianța Pentru România 4 ani 

14. Prip Ioan 04.07.1962 Alianța Pentru România 4 ani 

15. Sandu Marian 16.03.1953 Alianța Pentru România 4 ani 

16. Tătulea Codrean-Ionel 13.02.1958 Alianța Națională Creștin Democrată 4 ani 

17. Neiconi Mircea-Sorin 11.10.1965 Alianța Națională Creștin Democrată 2 ani, 6 luni 

18. 
Zaharie-Iosif Liziana-

Radița 
29.08.1963 Alianța Națională Creștin Democrată 4 ani 

19. Onescu Liviu 01.07.1957 Alianța Națională Creștin Democrată 4 ani 

20. 
Balea Marinela-

Margareta 
05.05.1961 Partidul Democrației Sociale din România 3 ani, 1 lună 

21. Băra Petru 15.04.1943 Partidul Socialist Român 2 ani 

22. Enăşescu Manasie 30.06.1961 Alianța Națională Creștin Democrată 1 an, 6 luni 

23.  Zepa Aurel 25.03.1962 Partidul Democrației Sociale din România 4 luni 

 
d)mandatul 2004-2008, 23 iunie 2004 – 17 iunie 2008 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Anca Aurel 21.08.1939 Partidul Umanist din România 4 ani 

2. Băra Petru 15.04.1943 Partidul Umanist din România 4 ani 

3. Babău Valeriu 21.09.1962 Partidul Național Liberal 4 ani 

4. Bratu Victor 18.12.1967 
Partidul Național Țărănesc Creștin 

Democrat 
3 ani, 1 lună 

5. Constantinescu Marius 05.07.1950 Partidul Democrat 2 luni 

6. Dabelea Ion 16.09.1952 Partidul Național Liberal 2 luni 

7. Enasescu Manasie 30.06.1961 
Partidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat 
4 ani 

8. Ghemeș Gavril-Marcu 22.01.1940 Partidul Umanist din România 4 ani 

9. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Partidul Social Democrat 4 ani 

10. Glodean Ioan 16.02.1933 Partidul Social Democrat 4 ani 



11. Iezan Viorel 04.04.1932 Partidul Umanist din România 4 ani 

12. Mariș Gheorghe-Eugen 03.05.1971 Partidul Umanist din România 4 ani 

13. Moisoni Ana-Lia 03.01.1957 Partidul Umanist din România 4 ani 

14. Neiconi Mircea-Sorin 11.10.1965 
Partidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat 
2 ani, 7 luni 

15. Răileanu Gheorghe 11.06.1948 Partidul Național Liberal 2 ani, 3 luni 

16. Zaharie-Iosif Liziana-Radița 29.08.1963 
Partidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat 
4 ani 

17. Zepa Aurel 25.03.1962 Partidul Umanist din România 4 ani 

18. Crăciunescu Adrian 07.07.1966 Partidul Democrat 3 ani, 10 luni 

19. Demian Viorel 08.10.1962 Partidul Național Liberal 3 ani, 10 luni 

20. Bătrâncea Cristinel-Mihai 15.08.1958 Partidul Național Liberal 1 an, 7 luni 

21. Moş Mircea  19.05.1965 
Partidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat 
1 an 

22.  Filan Toader 13.09.1941 
Partidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat 
7 luni 

 
e)mandatul 2008-2012, 18 iunie 2008 – 26 iunie 2012 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Anca Aurel 21.08.1939 Partidul Național Liberal 3 ani, 1 lună 

2. Băra Bogdan-Viorel 03.08.1975 Partidul Național Liberal 8 luni 

3. Bătrâncea Cristinel-Mihai 15.08.1958 Partidul Național Liberal 3 ani, 9 luni 

4. Bîlteanu Lucian-Constantin 29.10.1970 Partidul Social Democrat 4 ani 

5. Crăciunescu Adrian 07.07.1966 Partidul-Democrat Liberal 4 ani 

6. Dabelea Ion 16.09.1952 Partidul Național Liberal 4 ani 

7. Demian Viorel 08.10.1962 Partidul Național Liberal 4 ani 

8. Făgași Aurel-Ioan 18.10.1968 Partidul Național Liberal 4 ani 

9. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Partidul Social Democrat 4 ani 

10. Marian Mircea-Octavian 11.06.1950 Partidul Național Liberal 4 ani 

11. Moisoni Ana-Lia 03.01.1957 Partidul Național Liberal 2 ani, 10 luni 

12. Para Marius 01.11.1955 Partidul-Democrat Liberal 4 ani 

13. Păsconi Aristică-Ovidiu 21.03.1968 Partidul-Democrat Liberal 4 ani 

14. Prială Andrei 28.03.1957 Partidul Național Liberal 4 ani 

15. Rădoni Călin-Bujor 07.02.1972 Partidul Național Liberal 10 luni 

16. Ștefoni Ovidiu-Adrian 04.08.1968 Partidul-Democrat Liberal 4 ani 

17. Tomeștean Ioan 21.09.1970 Partidul-Democrat Liberal 4 ani 

18. Florescu Teodor Gelu 17.02.2963 Partidul Național Liberal 2 ani 

19. Lățug Ioan-Gelu 02.01.1960 Partidul Național Liberal 3 ani, 3 luni 

 

e)mandatul 2012-2016, 27 iunie 2012 – 23 iunie 2016 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 



1. Bîlteanu C-tin Lucian 29.10.1970 Partidul Social Democrat 4 ani 

2. Ciorba Emil 10.10.1950 Partidul Național Liberal 4 ani 

3. Crăciun Ovidiu-Silviu 25.05.1970 Partidul Național Liberal 4 ani 

4. Dabelea Ion 16.09.1952 Partidul Social Democrat 4 ani 

5. Demian Viorel 08.10.1962 Partidul Național Liberal 4 ani 

6. Giuroni Cosmin-Valentin 15.04.1976 Partidul Democrat Liberal 2 ani, 2 luni 

7. Iovănescu Alin-Cosmin 17.05.1976 Partidul Social Democrat 4 ani 

8. Kovaci Artur-Ludovic 12.05.1969 Partidul Național Liberal 4 ani 

9. Laslău Daniel-Anton 10.02.1989 Partidul Democrat Liberal 4 ani 

10. Lățug Ioan-Gelu 02.01.1960 Partidul Național Liberal 4 ani 

11. Mariș Gheorghe-Eugen 03.05.1971 Partidul Național Liberal 2 luni 

12. Micloșoni Dana 08.12.1973 Partidul Național Liberal 4 ani 

13. Moisoni Ana-Lia 03.01.1957 Partidul Social Democrat 4 ani 

14. Prială Andrei 28.03.1957 Partidul Național Liberal 1 an, 11 luni 

15. Ștefoni Sebastian-Adrian 08.07.1977 Partidul Social Democrat 4 ani 

16. Timiș Nicolae 23.02.1957 Partidul Social Democrat 4 ani 

17. Zepa Aurel 25.03.1962 Partidul Național Liberal 4 ani 

18. Onescu Dorel 11.04.1961 Partidul Național Liberal 3 ani, 10 luni 

19. Şiara Lucian-Daniel 20.06.1984 Partidul Național Liberal 2 ani, 1 lună 

20. Ştefoni Ovidiu Adrian 04.08.1968 Partidul Democrat Liberal 1 an, 10 luni 

 
g)mandatul 2016-2020, 24 iunie 2016 –28 octombrie 2020 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Basarabă Petru 01.01.1973 Partidul Național Liberal 4 ani, 2 luni 

2. Bâldea Artemiza 07.05.1959 Partidul Național Liberal 4 ani, 5 luni 

3. Belea Maria-Mihaela 19.08.1972 Partidul Social Democrat 4 ani, 5 luni 

4. Bordea Eva-Carmen 07.07.1978 Partidul Național Liberal 4 ani, 5 luni 

5. Burcin Ciprian Cosmin 17.12.1981 Partidul Social Democrat 4 ani, 5 luni 

6. Coman Sergiu 13.11.1984 Partidul Social Democrat 3 ani, 4 luni 

7. Crai Sorin-Dorian 16.05.1972 Partidul Social Democrat 4 ani, 5 luni 

8. Crăciun Ovidiu-Silviu 25.05.1970 Partidul Național Liberal 4 ani, 5 luni 

9. Demian Viorel 08.10.1962 Partidul Național Liberal 4 ani, 2 luni 

10. Dregoesc Ionel 20.08.1957 Partidul Național Liberal 4 ani, 5 luni 

11. Luchian Lucian-George 29.04.1978 Partidul Social Democrat 6 luni 

12. Moisoni Cornel-Radu 10.10.1986 Partidul Social Democrat 4 ani, 5 luni 

13. Pavel Alexandru-Gabriel 28.04.1982 Partidul Național Liberal 4 ani, 2 luni 

14. Păsconi Aristică-Ovidiu 21.03.1968 Partidul Național Liberal 4 ani, 5 luni 

15. Ștefoni Ovidiu-Adrian 04.08.1968 Partidul Național Liberal 4 ani, 5 luni 

16. Timiș Nicolae 23.02.1957 Partidul Social Democrat 9 luni 

17. Vasiu Nelu-Cătălin 11.01.1977 Partidul Social Democrat 4 ani, 5 luni 



18. Itul Flaviu Cătalin 18.07.1971 Partidul Social Democrat 2 ani, 9 luni 

19. Muntean Lucica 07.11.1963 Partidul Social Democrat 3 ani, 1 lună 

20. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Partidul Social Democrat 1 an 

21. Sandu Marian 16.03.1953 Partidul Social Democrat 1 an, 1 lună 

 
h)mandatul 2020-2024, începând cu 29 octombrie 2020 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Crai Sorin-Dorian 16.05.1972 Partidul Social Democrat din 24.10.2020 

2. Copil Florian 17.09.1963 Partidul Social Democrat din 24.10.2020 

3. Timiș Nicolae 23.02.1957 Partidul PRO România din 29.10.2020 

4. Boabă Tiberiu-Gabriel 11.07.1971 Partidul PRO România din 29.10.2020 

5. Șerengău Nicoleta-Gabriela 29.12.1975 Partidul PRO România din 29.10.2020 

6. Vulcu Gianina-Vasilica 12.07.1973 Partidul PRO România din 29.10.2020 

7. Crăciun Ovidiu Silviu 25.05.1970 Partidul Național Liberal din 24.10.2020 

8. Buzducea Solomon 22.10.1973 Partidul Național Liberal din 24.10.2020 

9. Neiconi Mircea-Sorin 11.10.1965 Partidul Mișcarea Populară din 24.10.2020 

10. Dregoesc Ana 08.01.1958 Partidul Mișcarea Populară din 24.10.2020 

11. Botca Adrian-Sergiu 08.09.1969 
Partidul Libertate, Unitate 

și Solidaritate 
din 24.10.2020 

12. Demian Viorel 08.10.1962 
Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților 
din 24.10.2020 

13. Ștefoni Sebastian Adrian 08.07.1977 Partidul Social Democrat din 24.10.2020 

14. Burcin Ciprian-Cosmin 17.12.1981 Partidul Social Democrat din 29.10.2020 

15. Ștefoni Ovidiu-Adrian 04.08.1968 Partidul Național Liberal din 29.10.2020 

16. Bal Mihai 24.04.1988 Partidul Național Liberal 3  luni 

17. Pavel Alexandru-Gabriel 28.04.1982 Partidul Mișcarea Populară din 24.10.2020 

18. Bordea Eva Carmen 07.07.1978 Partidul Național Liberal din 24.02.2021 

 
II.VICEPRIMARI 
a)mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 Frontul Salvării Naționale 26.02.1992-21.07.1996 

b)mandatul 1996-2000 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Timiș Nicolae 23.02.1957 Uniunea Social Democrată 22.07.1996-22.06.2000 

c)mandatul 2000-2004 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Gabroveanu Ioan 29.03.1951 
Partidul Democrației 
Sociale din România 

23.06.2000-29.06.2004 

d)mandatul 2004-2008 

Nr. crt. Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Apartenenţa politică Perioadă 

1. Dabelea Ion 16.09.1952 Partidul Național Liberal 30.06. 2004-



13.04.2007 

2. Mariș Gheorghe Eugen 03.05.1971 Partidul Umanist din România 
13.04.2007-
05.03.2008 

3. Anca Aurel 21.08.1939 Partidul Umanist din România 
05.03.2008-
31.05.2008 

e)mandatul 2008-2012 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Dabelea Ion 16.09.1952 Partidul Național Liberal 
18.06.2008-
26.06.2012 

f)mandatul 2012-2016 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Demian Viorel 08.10.1962 Partidul Național Liberal 
27.06.2012-
23.06.2016 

g)mandatul 2016-2020 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Demian Viorel 08.10.1962 Partidul Național Liberal 
24.06.2016-
03.09.2020 

h)mandatul 2020-2024 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

1. Crai Sorin-Dorian 16.05.1972 Partidul Social Democrat 02.11.2020-prezent 

 
Anexa nr. 7 la statut 

Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului“, 
respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al Oraşului Hațeg“ 

 
Articolul 1 
Titlul de „Cetăţean de onoare al Oraşului Hațeg “, denumit în continuare Titlu 

reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Oraşului Hațeg . 
Articolul 2 
Certificatul de „Fiu/fiică a Oraşului Hațeg“, denumit în continuare Certificat reprezintă 

distincţia acordată de către Consiliul Local al Oraşului Hațeg, persoanelor născute în oraşul 
Hațeg, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Articolul 3 
Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: 

a)primarului; 
b)consilierilor locali; 
c)unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în 
registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Articolul 4 
Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, 

vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.  
Articolul 5 
Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 

a)sunt personale; 
b)sunt netransmisibile; 
c)reprezintă un drept al titularului; 
d)au valabilitate nedeterminată. 

Articolul 6 
Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 

personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii: 
a)personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta 
asupra dezvoltării oraşului Hațeg şi a imaginii acestuia; 



b)personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Oraşului Hațeg, în 
ţară şi străinătate; 
c)persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 
grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în oraşul Hațeg; 
d)persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o 
îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor oraşului Hațeg; 
e)foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la 
realizarea unei imagini pozitive a oraşului Hațeg în lume; 
f)sportivi din oraşul Hațeg care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive 
internaţionale; 
g)alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local. 

Articolul 7 
Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a)condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime 
împotriva umanităţii, fapte penale; 
b)care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 
clarificarea situaţiei juridice.  

Articolul 8 
(1)Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 

depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
(2)Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin 

următoarele înscrisuri: 
a)actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b)curriculum vitae (în original); 
c)certificat de cazier judiciar (în original); 
d)actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3)Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin 
următoarele înscrisuri: 
a)actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b)curriculum vitae (în original). 

(4)Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul 
general al unităţii administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul 
de aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5)Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor 
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(6)Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau 
extraordinară. 

(7)Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local. 

(8)Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în 
curs. 

(9)Decernarea Titlului se face de către primarul oraşului Hațeg, în cadrul şedinţelor 
ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Hațeg . 

(10)Acordarea Certificatului se face de către primarul oraşului Hațeg, în cadrul unei 
festivităţi care se organizează de către primar. 

Articolul 9 
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a)preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 
b)primarul oraşului Hațeg prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii 
Hotărârii Consiliului Local de acordare a Titlului; 
c)primarul oraşului Hațeg înmânează diploma de „Cetăţean de onoare al Oraşului Hațeg“ 
persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 
d)ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
e)pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 
laureatului; 



f)laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în 
Cartea de onoare a Oraşului Hațeg. 

Articolul 10 
Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a)dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Oraşului Hațeg la dezbaterea 
materialelor care privesc întreaga comunitate; 
b)dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al 
Oraşului Hațeg sau în care acesta este coorganizator; 
c)dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din oraşul Hațeg; 
d)dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile 
aflate în subordinea consiliului local; 
e)alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Orașului Hațeg. 

Articolul 11 
Drepturile peroanelor prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 

a)decesul titularului; 
b)retragerea Titlului. 

Articolul 12 
Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a)atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 
b)atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură oraşului 
Hațeg, locuitorilor săi sau ţării. 

Articolul 13 
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Oraşului Hațeg, după 

următoarea metodologie: 
a)este sesizat Consiliul Local al Oraşului Hațeg de către persoanele menţionate la art. 3; 
b)dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 
c)retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate 
absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 
d)la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 
cuvântul, la solicitarea sa. 

Articolul 14 
Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea oraşului Hațeg. 
Articolul 15 
Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu 

numele acestuia. 
Articolul 16 
Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare“ vor fi publicate şi în format 

electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale orașul Hațeg.  
Articolul 17 
Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, 

semnat de către primarul oraşului Hațeg.  
 

Anexa nr. 8.a la statut 
Reţeaua rutieră 

A.Drumuri de interes naţional 
1.Drumuri internaţionale «E» 
Drumul internaţional «E» 79, cu o lungime de  8,5 de km pe teritoriul orașului Hațeg. 
2.Drumuri naţionale principale 
Drumul naţional DN 66 cu o lungime de 8,5 de km pe teritoriul orașului Hațeg. 
Drumul naţional DN 68 cu o lungime de de  2,5 de km pe teritoriul orașului Hațeg. 
B.Drumuri de interes judeţean 
Drumul judeţean DJ 660, DN 66 – Rezervația de zimbrii ,,Slivuț”, cu o lungime de 3,5 km pe 
teritoriul orașului Hațeg. 
Drumul judeţean DJ 687A,Hațeg-Silvașu de Jos-Hunedoara, cu o lungime de 12 km pe 
teritoriul orașului Hațeg. 



Drumul judeţean DJ 687C,Hațeg- General Berthelot – Răchitova – Lunca Cernii de Jos, cu o 
lungime de 3 km pe teritoriul orașului Hațeg. 
Drumul judeţean DJ 687K, Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, cu o lungime de 
6 km pe teritoriul orașului Hațeg. 
C.Drumuri de interes local 
1.Drumuri comunale  
Drumul comunal DC 83, DN 68 – Nălațvad – Reea, cu o lungime de 4 km pe teritoriul 
orașului Hațeg. 
2.Drumuri vicinale, în număr de 239,  cu o lungime totală de 155 km. 
3.Străzi, în număr de 75, cu o lungime totală de 35,6 km. 
 
Anexa nr. 8.b la statut 

Reţeaua de căi ferate 
 

Calea Ferată 215: Subcetate – ( din CF 202: Simeria – Filiaşi) – Haţeg, parte a căii ferate 
Subcetate-Băuţar-Caransabeş, cu o lungime a rambleului acesteia, aflatăpe teritoriul orașului 
Hațeg, de 4,846 km, de la km 69+688  la km 74 +534, ce a fost inaugarată la data de 1 mai 
1909, segmentul Haţeg – Subcetate fiind închis şi dezafectat începând cu anul 1995. 
 
Anexa nr. 9 la statut 

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, 
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea 

 
I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării 
În evoluţia istorică a şcolii haţegane, începând cu 1928 o întâlnim sub numele de 

Școala Superioară de Comerț I.I.C. Brătianu. Începând cu anul 1936 a funcţionat ca Şcoală 
superioară de comerţ, având denumirea de Liceul Comercial I.I.C. Brătianu, mod în care a 
funcţionat până în anul 1948, când este transformată în Şcoală Medie mixtă. Evoluţia sa între 
1968 şi 1977 a fost aceea de Liceu de cultură generală, după care se transformă în Liceul 
Agroindustrial. Perioada postdecembristă a unităţii se împarte în două etape: Liceul Teoretic 
din 1990 (numit I. C. Brătianu din 1998) până în 2004, când se transformă în Colegiul 
Naţional „I. C. Brătianu”. În prezent titulatura este de Liceu Teoretic. 

Conform deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr. 40/25.02.2010 
începând cu data de 01.09.2010, pe raza oraşului Haţeg se restructurează reţeaua şcolară, 
Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Haţeg devenind unitate coordonatoare cu personalitate 
juridică, pentru următoarele unităţi de învăţământ structură: Şcoala Gimnazială „Ovid 
Densusianu” Haţeg, Şcoala Gimnazială „Aron Densusianu” Haţeg, Grădiniţa cu Program 
Normal nr. 1 Haţeg, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Haţeg, Şcoala Primară Nălaţvad. 

Prin act administrativ al autorităţii deliberative, anual se aprobă reţeaua şcolară a 
învăţământului preuniversitar de stat şi particular la nivelul oraşului Haţeg, iar potrivit 
ultimului act administrativ, de acest fel, Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu’’ Haţeg,  unitate de 
învăţământ preuniversitar de stat, cu personlitate juridică, are arondate alte cinci unități de 
învățământ preuniversitar de stat, denumite unităţi structură, după cum urmează: 

1. Şcoala Gimnazială ,, Aron Densuşianu” Haţeg, ce a fost fost înfiinţată în anul 1981 
sub denumirea de Şcoala Generală nr. 2 şi a funcţionat cu clase I-VIII până în anul 1983. 
Începând cu anul şcolar 1983-1984 au fost înfiinţate două clase pe serie de a IX-a în profil 
mecanic şi silvic ca parte a învăţamântului obligatoriu de 10 ani, școala funcţionând cu clasele 
I-X. Aceste clase au fost menţinute până în anul 1991 când  au fost desfiinţate.În anul  2001  
conform  hotărârii Consiliului  Local Haţeg, denumirea şcolii se schimbă în Școala Generală  
“Aron Densusianu “ Haţeg. Începând  cu anul şcolar 1999-2000 unităţii i se arondează ca 
structură şcolile primare Nălaţvad, Silvaşul de Sus şi Silvasul de Jos, iar din anul şcolar  
2010-2011 unitatea devine structură a Colegiului Naţional “I.C.Brătianu “ Haţeg. Începând cu 
anul 2010 clasele de învățământ primar de la Silvașul de Jos și Silvașul de Sus se desființează. 

2.Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu” Haţeg, o unitate şcolară, care după cum se 
consemnează în „Istoria învăţământului românesc în date”, este prima şcoală în limba română 
ce a luat fiinţă în Haţeg, încă din anul  1640. După anul 1810 şcoala s-a numit „Şcoala 



Naţională Română”. La „Şcoala Naţională Română” din Haţeg şi-au început studiile marii 
cărturari din vestita familie Densusianu: Aron Densusianu şi fratele său Nicolae Densusianu. 

3.Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Haţeg; 
4.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Haţeg; 
5.Grădiniţa cu Program Normal Nalaţvad. 
Pe lângă unităţile de învăţământ de mai sus, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

mai funcţionează alte două unităţi de învăţământ preuniversitar, cu personalitate juridică 
proprie, respectiv Seminarul Teologic Ortodox,,Sf. Ecaterina” Prislop şi Gradiniţa cu Program 
Normal ”BETLEEM”  Haţeg. 

Seminarul teologic a fost înfiinţat în anul 1991. Acest liceu aparţine filierei 
vocaţionale, profil teologic şi are un număr total de 4 clase (câte o clasă pentru fiecare an de 
studiu). Titulatura inițială a fost: Seminarul Teologic Ortodox Monahal „Sf. Ecaterina” 
Prislop. Începând cu 17.04.2000, Seminarul a devenit ordonator terțiar de credite. În anul 
2007, titulatura a fost schimbată în Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ecaterina” 
Prislop, iar din anul 2012 titulatura școlii este Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ecaterina” 
Prislop.  

II.Instituţii din domeniul culturii 
1.Casa de Cultură Haţeg funcţionează ca instituţie de cultură, fără personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului local Haţeg, în sediul fostului Cinematograf ,,Dacia”, 
preluat de autorităţile locale de la statul român.  Principalele manifestări culturale organizate 
de aceasta sunt cele din tabelul de mai jos: 

 
Nr. 
Crt. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 
Denumirea proiectului 

1 Unirea Principatelor 
Române – spectacol 

- ianuarie 

Evocarea însemnătăţii 
evenimentului istoric spectacol artistic 

2 “Despre dragoste şi 
viaţă în sărbătoare” – 
spectacol-concurs de 

Dragobete - 
februarie 

Cunoaşterea tradiţiei vechi a 
sărbătorii româneşti 

“Despre dragoste şi viaţă 
în sărbătoare” 

3 “Îţi dăruiesc un 
mărţişor!” - martie 

Sărbătorirea simbolului 
primăverii 

“Îţi dăruiesc un mărţişor! 

4 “De ziua ta, mamă!” 
– spectacol - 

martie 

Evocarea Zilei Internaţionale a 
Femeii “De ziua ta, mamă!” 

5 Ziua Mondială a 
Dansului - aprilie 

Atragerea tinerilor către dansul 
modern, contemporan şi clasic 

Arta dansului 

6 Ziua Europei şi Ziua 
Independenţei de 
Stat a României – 

spectacol - mai 

Marcarea însemnătăţii celor 
două manifestări 

Europa unită 

7 Ziua Internaţională a 
Copilului – spectacol 
in aer liber/concurs 
de biciclete - mai 

Sărbătorirea copiilor din 
unităţile de învăţământ ale 

oraşului 

1. premierea 
sportivilor și 
olimpicilor 

2. pachete cadou 
8 Ziua Eroilor şi 

Înălţarea Domnului 
– 40 zile de la 

Paștele ortodox 

Marcarea însemnătăţii 
evenimentelor 

1. slujbă religioasă 
2. depunere coroane 
3.program artistic 

9 Ziua Internaţională a 
Iei Româneşti –iunie 

Cunoaşterea bogăţiei şi 
frumuseţilor portului naţional 

1. defilare 
2. program artistic 

10 Haţeg Fest –  
perioada „Rusaliilor” 

Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale 

locale; 
Atragerea turiştilor în zona 

1. program artistic 
2. expoziție produse 

alimentare tradiționale 



Ţării Haţegului, areal cu un 
potenţial turistic important. 

11 Ziua Naţională a 
Drapelului – iunie 

Marcarea însemnătăţii 
respectului faţă de Drapelul 

naţional 

1. ceremonial militar 
2. program artistic 

12 Ziua Imnului 
Naţional - iulie 

Marcarea însemnătăţii 
respectului faţă de Imnul de 

Stat 

1. difuzarea Imnului 
național 

13 Festivalul Cultural-
Artistic “Haţegana” 

–  august 

Promovarea culturii şi a 
meşteşugurilor tradiţionale 

locale; 
Atragerea turiştilor în zona 
Ţării Haţegului, areal cu un 
potenţial turistic important. 

1. programe artistice 
2. simpozion literar și 

lansare de carte 
3. târgul meșterilor 

populari 
4. competiții sportive 

14 Ziua Mondială a 
Persoanelor de 
Vârsta a Treia  

Sărbătorirea Nunţii de Aur 1. premiere sărbătoriți 
2. masa festivă 

3. program artistic 
15 Ziua Naţională a 

României - 
decembrie 

Omagierea sărbătorii naţionale 1. spectacol artistic 
2. parada militară 

3. masa tradițională 
16 Săptămâna 

Colindelor  - 
decembrie 

Sărbătorirea Crăciunului şi 
transmiterea colindelor tinerei 

generaţii 
1. spectacole de colinde 

17 Proiecții 
cinematografice 

Proiecții cinematografice 3D 
1. cinemateca 

18 Dramaturgia  în timp Evocarea actului artistic teatral 1. prezentarea de 
piese de teatru 

 
2.Muzeul Ţării Haţegului, funcţioneză în vechiul sediu al casei de cultură de pe str. 

Piaţa Bucura, iar în cadrul său se regăsesc obiecte tradiţionale din oraşul Haţeg şi Tara 
Haţegului. Este gestionat ca instituţie publică fără personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului local Haţeg. 

3. Biblioteca Orăşenească Haţeg, funcţionaeză ca instituie publicăfără personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului local Haţeg, sediul regăsindu-se pe str. Horea, nr. 3. 

III.Instituţii din domeniul sănătăţii 
Spitalul Orășenesc Hațeg este situat în zona centrală a orașului – str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 7 şi este singurul spital din Ţara Haţegului.  
Prin intermediul serviciilor medicale oferite, instituţia acoperă o rază medie de 55 km. 

Spitalul deserveşte pe cei peste 10.000 de locuitori ai Haţegului, la care se adaugă atât 
populaţia rurală din comunele Ţării Haţegului, aproximativ 40.000 persoane, cât şi cei peste 
50.000 de turişti care vizitează anual zona. 

Spitalul Orășenesc Haţeg funcţionează neîntrerupt de aproape 100 de ani, prima 
atestare datând din 1914. Începand cu anul 1981, spitalul are un nou sediu.  

Prin hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţegnr.82/2010 s-a aprobat  transferul 
managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Haţeg, judeţul  Hunedoara, de la 
Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al oraşului Haţeg. 

Astăzi, spitalul are 140 de paturi, din care 119 finanțate din contractul de servicii cu 
CJAS Hunedoara,  21 finanțate din fonduri proprii, împărţite între următorele secții, structura 
fiind următoarea:  
1.Secţia medicină internă, cu un total de 40 paturi, având în cadrul secției compartimentul 
cardiologie cu 10 paturi; 
2. Secţia chirurgie generală, cu un total de 21 paturi, având în cadrul secției compartimentul 
ortopedie şi traumatologie cu 8 paturi și compartimentul urologie cu 5 paturi; 
3. Secţia pediatrie cu un total de 25 paturi; 
4. Secţia obstetrică-ginecologie, are un număr de 23 paturi, având în cadrul secției  și 
compartimentul neonatologie cu 12 paturi, totalul de paturi al secției fiind de 35; 



5.Compartiment primire urgente (CPU); 
6.Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie, cu un număr de 5 paturi; 
7.Compartiment cronici cu 5 paturi; 
8. Compartiment ATI cu 8 paturi; 
9. Însoțitori 5 paturi; 
10. Spitalizare de zi cu 5 paturi. 
11. Ambulatoriu integrat cu cabinetele de specialitate pentru servicii medicale : 

o Medicină internă. 
o Chirurgie generală. 
o Obstetrică ginecologie. 
o Neurologie. 
o ORL. 
o Oftamologie. 
o Dermatologie. 
o Cardiologie. 
o Pediatrie. 
o Recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
o Cabinet medicină dentară (asigură urgenţa). 
o Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament). 
o Gastroenterologie. 
o Urologie. 
o Endocrinologie, diabet. 

12.Laborator radiologie şi imagistică medicală pentru servicii paraclinice. 
13.Dispensar TBC. 
14.Bloc operator. 
15. Sterilizare. 
16. Sala de operaţii obstetrică ginecologie. 
17. Laborator analize medicale . 

IV.Instituţii din domeniul asistenţei sociale 
1. Direcția de Asistență Socială Hațeg, este o structură specializată în administrarea 

și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, fără personalitate 
juridică,înființată în subordinea consiliului local Hațeg, prin act administrativ al consiliului 
local, cu scopul de a sigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane, 
grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Este organizată şi funcţionează potrivit 
prevederilor Legii 292/2011 privind Legea asistenței sociale, a Hotărârii Guvernului 
nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal, precum și a  altor 
prevederi legale în  vigoare. 

Directia de Asistență Socială  a orașului Hațeg este furnizor de servicii sociale 
conform certificatului de acreditare seria AF nr 005438, eliberat în data de 27 februarie 2019 
de către Ministerul Muncii si Justiției Sociale. Sediul acesteia este în cadrul Primăriei orașului 
Hațeg, strada Piața Unirii, nr. 6, judeţul Hunedoara. 

Structurile din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Hateg sunt: 
a) Compartimentul de interventie in situatii de urgenta, de abuz, neglijare, trafic, migratie, 

repatrieri si relatia cu asociatiile si fundatiile; 
b) Biroul Cantină de Asistenta Socială este  o unitate publică de asistenţă socială, fara  

personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Hateg, având 
cod de serviciu social 8899 CPDH –I, având licenta de functionare seria LF NR 
0002995 cu sediul in Hateg, str. Horea, nr. 3. Cantina de Asistenta Sociala a fost 
înființata prin hotărârea consiliului local nr. 41/21.11.1996. 

c) Serviciul Cresa de Cartier cu 20 de locuri pentru antepreșcolari, ce are sediul pe str. 
Timișoara, nr. 7. 

d) Compartimentul asistență medicală școlară, prin care se asigură asistența medicală 
școlară în cadrul unităților de învățământ. 

e) Compartimentul asistență medicală comunitară. 



f) Compartimentul evidențăși plată beneficii de asistență socială; 
g) Compartimentul juridic si contencios; 
h) Compartiment servicii sociale și marginalizare socială; 
i) Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale, 

comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială; 
j) Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială, incluziune 

socială si de monitorizare a asistentilor personali. 
2.Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României”, o organizaţie 

creştină, interconfesională, apolitică, cu scop misionar, independentă şi fără profit, înfiinţată 
în august 1990, ce are ca punct de lucru în orașul Hațeg, județul Hunedoara, Căminul pentru 
persoane vârstnice “Casa Betania”, prin care se furnizează servicii sociale de întreţinere şi 
ajutorare unor persoane vârstnice, sediul fiind pe str.Progresului, nr.35 A.  

V.Instituţii în domeniul tineretului şi sportului 
Clubul Sportiv Orășenesc ,, Retezatul” Hațeg este o structură sportivă organizată ca 

persoană juridică de drept public, cu personalitate juridică proprie, şi totodată ca instituţie 
publică sub autoritatea Consiliuiui Local al oraşului Haţeg, ce funcţionează conform 
dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 
1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva. Sediul Clubului 
este in Hateg, str. Stadionului nr.24, judetul Hunedoara . 
 
Anexa nr. 10 la statut 

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate 
din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură 

 
După anul 1989, orașul Hațeg, județul Hunedoara a fost puternic afectat de prăbuşirea 

industriei locale, întrucât la Haţeg, a fost concentrată o bună parte din ceea ce însemna  
industria alimentară a judeţului Hunedoara, precum o fabrică de bere, o fabrică de conserve, 
un abator, fabrici de pâine, acești operatori economici încetându-și activitatea. 

Operatorii economici actuali sunt într-o proporție foarte mare reprezentați de 
întreprinderi mici și mijlocii.  

Una dintre cele mai importante activităţi economice din zonă sunt desfăşurate de 
Sucursala Haţeg a S.C. Hidroelectrica S.A., în domeniul hidroenergetic, ce are in componenta 
sa un numar de 16 hidrocentrale (11 sunt in exploatare pe Râul Mare, 2 pe râul Strei, 1 pe râul 
Râul Alb, 1 pe râul Cerna si 1 pe râul Sebeș), precum și 10 microhidrocentrale răspândite în 
județul Hunedoara, 4 microhidrocentrale în judetul Caras-Severin si o microhidrocentrală în 
județul Timiș, având o putere instalată totală de 706,517 MW . 

Un alt operator economic important din orașul Hațeg este Sucursala Râu Mare - 
Retezat a S.C. Hidroconstrucția S.A., ce a fost infiintata in anul 1975, avand ca obiectiv 
amenajarea hidroenergetica a Râului Mare din Munții Retezat, în momentul de față fiind o 
societate ce activează în domeniul construcțiilor civile și industriale, asemenea și societății 
Rom Adria Prest Construct. 

În domeniul producției funcționează, din anul 1999, o fabrică cu acționariat strain, ce 
are ca activitate principală prelucrarea melcilor, SC Rolux SRL, cu sediul în Hateg, str. Mihail 
Kogalniceanu, nr. 7, jud. Hunedoara, iar din anul 2000 funcţionează şi o societate comercială, 
cu același tip de acționariat, cu profil alimentar,  SC Bosco Amico SRL, cu sediul în Hațeg, 
Str. Progresului 35, Jud. Hunedoara, având ca obiectiv principal achiziționarea și prelucrarea 
ciupercilor din flora spontană. 

În afara acestora, mai există firme de îmbuteliat gaz lichefiat, construcţii civile, 
confecţionarea de tâmplărie din aluminiu şi PVC, firme de exploatare forestieră, societăți în 
domeniul comerțului, hipermarketuri. 

În agricultură activează 2-3 persoane juridice mai mari, ce cultivă mai mult de 
jumătate din suprafața arabilă a orașului, restul terenului fiind faramițat. 

 



Anexa nr. 12 la statut 
Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, 

cultele,instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii 
nonguvernamentale,care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale 
 

I. Principalele partide politice 
1.Partidul Național Liberal; 
2.Partidul Social Democrat; 
3. Partidul Pro România; 
4. Partidul Mișcarea Populară; 
5. Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate 
6. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 
7. Alianța pentru Unirea Românilor. 

II.Cultele religioase 
1.Biserica Ortodoxă Română, în cadrul căreia se regăsesc următoarele lăcașuri de 

cult: 
o Mănăstirea Prislop, sat Silvașu de Sus, Biserica cu hramul ,,Sf. Evanghelist Ioan”, 

construită în secolul XIV – XV, zidită din temelie în anul 1564; 
o Parohia Hațeg I, Biserica cu hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae”, str. Bisericilor, construită 

între anii 1821-1828; 
o Parohia Hațeg II, Biserica cu hramul ,,Sfânta Treime”, str. Bisericilor, construită între 

anii 1824-1829; 
o Parohia Hațeg III, Biserica cu hramul ,,Nașterea Sf. Ioan Botezătorul și Cuv. Teodora 

de la Sihla”, Aleea Sf. Ioan Botezărul, construită în anul 2012 ; 
o Parohia Hațeg IV, Biserica cu hramul ,,Sf. Ioan de la Prislop”, str. Nicolae Titulescu, 

în construcție; 
o Parohia Silvaşu de Jos, Bisericile cu hramul „Sf. Cuv. Paraschiva” și „Sf. Ierarh 

Nicolae”; 
o Parohia Silvaşu de Sus, Bisericile cu hramul „Pogorârea Sf. Duh” și „Sf. Ierarh 

Nicolae”; 
o Filia Nălațvad, Biserica cu hramul „ Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”; 

2.Biserica Romano-Catolică,cu hramul ,, Sf. Ioan Botezătorul”, str. Decebal, 
construită în anul 1745 și renovată în anul 1893; 

3.Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,în cadrul căreia se regăsesc 
următoarele lă cașuri de cult: 

o Parohia Greco - Catolică Hațeg, Biserica cu hramul ,,Sf. Nicolae”, str. Progresului, 
construită în anul 2002; 

o Parohia Greco - Catolică Silvașu de Jos, Biserica cu hramul ,,Învierea Domnului”; 
o Parohia Greco - Catolică Silvașu de Sus, Biserica cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel”; 
4. Biserica Reformată Hațeg,str. Bisericilor, prima datare fiind în anul 1767; 
5. Cultul Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România,în 

cadrul căreia se regăsesc următoarele: 
o Biserica Creștină Baptistă ,,Betleem” Hațeg, str. Timișoara; 
o Biserica Creștină Baptistă ,,Quo Vadis” Hațeg, str. Ciprian Porumbescu; 
o Biserica Creștină Baptistă ,,Harul” Nălațvad; 
o Biserica Creștină Baptistă ,,Golgota” Hațeg, str. Suseni ; 

6. Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în 
cadrul căreia se regăsesc următoarele: 

o Biserica Creștină Penticostală ,,Betel” Hațeg, str. Progresului; 
o Biserica Creștină Penticostală Râul Galbena Hațeg, str. Râul Galbena; 

7. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Conferinţa Banat, str. Dr. Valeriu 
Popovici; 

8.Federația Comunităților Evreiești din Români-Cultul Mozaic, Sinagogă, str. 
Ovid Densușianu; 

9.Organizația religioasă “Martorii lui Iehova”, str. Nicolae Titulescu. 



Anexa nr. 13 la statut 
 

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de oraşul Haţeg, 
judeţul Hunedoara 

 
Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara are încheiate asocieri/înfrăţiri cu 4 localităţi din afara 

României, astfel: 
a)prin hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 33/2000 s-a aprobat înfrăţirea oraşului 

Hateg cu oraşul Vasvar din Ungaria. 
b)prin hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 33/2004 s-a aprobat înfrăţirea oraşului 

Hateg cu localităţile Melle şi Quimper din Franţa şi cu Bad – Sackingen din Germania. 
Oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara are încheiate protocoale de colaborare cu Crucea 

Roşie Română, Subfiliala Haţeg, derulând în comun cu aceasta actiuni şi activităţi diverse 
de întrajutorare . 

 
 

Haţeg,   la  27 aprilie 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      

  
 


