JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 130/2021
privind aprobarea actualizării datelor cadastrale a imobilului aflat în domeniul public al
oraşul Haţeg, situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 26 E, identificat ca parcela cu nr. topo
1919/3
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 26
august 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 139/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/45 din 19.08.2021 prin care se propune aprobarea
actualizării datelor cadastrale a imobilului aflat în domeniul public al oraşul Haţeg, situat pe
str. Mihai Eminescu, nr. 26 E, identificat ca parcela cu nr. topo 1919/3, în scopul actualizării
suprafeţei terenului şi construcţiilor şi a reglementării regimului juridic corect al imobilelor,
prin raportare la faptul că acestea au fost preluate de la Consiliul judeţean Hunedoara, fiind
clar delimitate prin imprejmuire, suprafaţa construcţiilor şi a terenului preluată în fapt, fiind
cea rezultată din măsurătorile topografice la care ne raportăm prin prezentul act administrativ.
Având în vedere:
a)documentaţia cadastrală, întocmită de topograf autorizat, înregistrată la primaria oraşului
Haţeg sub nr. 16858/2021, din care rezultă suprafaţa reală rezultată din măsuratori a
imobilelor, şi anexele la aceasta;
b)poziţiile nr. 234 – clădire magazie, nr. 239 – teren incintă aferent, curte şi grădină, din
anexa nr. 10 la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Haţeg,
aprobată prin H.G. nr. 1352/2001, din care rezultă că imobilele sunt inventariate în domeniul
public al oraşului Haţeg, cu o suprafaţa de teren diferită faţă de cea rezultată din măsurători;
c)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 122/2007 privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul privat al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,
în domeniul public al oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului local Haţeg;
d)art. 3 din hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 180/2007 privind aprobarea trecerii
unor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Hunedoara şi din administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi
administrarea consiliilor locale respective, cu referire la ,,fostul centru pentru protecţia
plantelor Haţeg”;
e)raportul întocmit de serviciul cadastru, agricultură, exploatarea pajiştilor, registrul agricol
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 17006 din 20.08.2021;
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 339/47 din 26.08.2021;
g)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 341/30 din 26.08.2021;
În conformitate cu prevederile art. 23 lit.b), art. 95 alin. (1)-(2) din anexa la Ordinul nr.
700/2014 privind regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2), art. 41 alin. (5)(5¹) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 858 - 870, art. 879, art. 881, art. 884 și ale art. 885 din Legea
privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), 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) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă actualizarea datelor cadastrale pentru imobilul identificat ca parcela cu nr.
topo 1919/3, situat în Haţeg, str. Mihai Eminescu, nr. 26 E, judeţul Hunedoara, înventariat în
anexa nr. 10 la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Haţeg,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001, la poziţiile nr. 234 - clădire magazie şi nr.
239 – teren incintă aferent, curte şi grădină, în sensul notării dreptului de proprietate al
oraşului Haţeg asupra terenului intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă
totală rezultată din măsurători de 2523 m², precum şi a notării dreptului de proprietate al
oraşului Haţeg asupra construcţiilor C1 – magazii din cărămidă, regim de înălţime P, cu
suprafaţa construită de 578 m², edificate pe acest teren, conform documentaţiei topografice,
întocmită de topograf autorizat, înregistrată la primaria oraşului Haţeg sub nr. 16858/2021.
Art. 2 Se mandatează Primarul oraşului Haţeg, domnul Adrian-Emilian Puşcaş ca pentru şi în
numele oraşului Haţeg să întreprindă demersurile legale necesare pentru punerea în aplicare a
prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg,
Compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice, Biroului administrarea
domeniului public şi privat, Serviciului cadastru şi publicitate imobiliară si prin grija acestuia
tuturor institutiilor interesate şi structurilor cu atribuţii.
Haţeg, la 26 august 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DEMIAN VIOREL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 130/2021

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura:
Secretar general UAT

0

1

2

3

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

1

□ simplă
art.5 lit. ee)
Nu e cazul

□absolută
art.5 lit. cc) – 9 voturi
Voturi pentru: 16
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Nu a votat: 0
Vot secret - nu este cazul

□calificată
art.5 lit. dd)

26/08/2021

Nu e cazul

2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul judeţului *
4 Aducerea la cunoştinţa publică
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

_____/______/_______
30/08/2021
_______/____/_______
______/______/_______
_______/______/_______

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

