
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 43/2021 

pentru aprobarea corectării erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 1 lit. d) din 
hotărârea consiliului local nr. 37/2021 privind privind aprobarea însuşirii în domeniul 
public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului identificat ca drumul comunal 

DC 83 Haţeg-Nălaţvad, ce în intravilanul oraşului Haţeg se suprapune peste zona 
drumului de interes local identificat ca strada Râul Mare, în suprafaţă totală rezultată 

din măsurători de 38290 m² 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 25 martie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 45/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 5565 din 16.03.2021 prin care se propune aprobarea 
corectării erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 1 lit. d) din hotărârea consiliului local nr. 
37/2021 privind privind aprobarea însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei 
reale a imobilului identificat ca drumul comunal DC 83 Haţeg-Nălaţvad, ce în intravilanul 
oraşului Haţeg se suprapune peste zona drumului de interes local identificat ca strada Râul 
Mare, în suprafaţă totală rezultată din măsurători de 38290 m², unde în loc de parcela cu nr. 
topo 449, a fost scris în mod eronat parcela cu nr. topo 409, scopul final al adoptării actului 
administrativ fiind acela de stabilire corectă a regimului juridic al drumului, în vederea unei 
modernizări viitoare. 

Având în vedere:  
a)documentaţia cadastrală actualizată, întocmită de topograf autorizat, înregistrată la primaria 
oraşului Haţeg sub nr. 5014/09.03.2021, din care rezultă datele cadastrale corecte ale 
imobilului; 
b)poziţia nr. 1 – drumul comunal DC 83 Haţeg-Nălaţvad, 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 imobilul este inventariat în domeniul public al oraşului Haţeg, cu o 
suprafaţa de teren diferită faţă de cea rezultată din măsurători; 
c)raportul întocmit de serviciul cadastru, agricultură, exploatarea pajiştilor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5941 din 19.03.2021; 
d)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 6404  din 25.03.2021; 
e)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 6146  din 25.03.2021; 
f) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6424 
din 25.03.2021; 
g)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6432 din 25.03.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (2) din 
Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 23 lit. b) 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) din Legea 
nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările 



ulterioare, art. 858, art. 861, art. 876 alin. (1), alin. (3) , art. 879 alin. (1), art. 884 din Legea 
nr. 287/2009, privind Codul civil, 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, corectarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 1 lit. d) din 

hotărârea consiliului local nr. 37/2021 privind privind aprobarea însuşirii în domeniul public 
al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului identificat ca drumul comunal DC 83 Haţeg-
Nălaţvad, ce în intravilanul oraşului Haţeg se suprapune peste zona drumului de interes local 
identificat ca strada Râul Mare, în suprafaţă totală rezultată din măsurători de 38290 m², în 
sensul că segmentul 4 este reprezentat de  parcela cu nr. topo 449, ci nu de parcela cu nr. topo 
409, cum în mod eronat a fost scris în dispozitivul actului administrativ. 

Art. 2 Art. 1 lit. d) din hotărârea consiliului local nr. 37/2021 privind privind 
aprobarea însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului 
identificat ca drumul comunal DC 83 Haţeg-Nălaţvad, ce în intravilanul oraşului Haţeg se 
suprapune peste zona drumului de interes local identificat ca strada Râul Mare, în suprafaţă 
totală rezultată din măsurători de 38290 m²  se modifică corespunzăor prevederilor art. 1 din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se mandatează Primarul oraşului Haţeg, domnul Adrian-Emilian Puşcaş ca 
pentru şi în numele oraşului Haţeg să întreprindă, prin intermediul serviciului cadastru, 
demersurile legale necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.  

Art. 4 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. 5  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  25 martie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :  17   din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate absolută, art. 5 lit.cc)  –  9  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -    17                   

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 

 
 


