JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 85/2021
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului, înscris în CF nr.
68498 Haţeg, nr. cadastral 1207, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 639 N Haţeg,
situat pe str. I.L.Caragiale, din construcţie industrială şi edilitară în locuinţă
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 27
mai 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 86/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 10611 din 20.05.2021, prin care se propune aprobarea
propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului, înscris în CF nr. 68498 Haţeg, nr. cadastral
1207, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 639 N Haţeg, situat pe str. I.L.Caragiale, într-o
zonă ce are funcţiunea şi destinaţia de construcţii de locuinţe, din construcţie industrială şi
edilitară în locuinţă, motivat de faptul că acest imobil, ce a avut destinaţia de construcţie
industrială şi edilitară, fiind în fapt parte a cladirilor administrative ce au deservit fosta piaţă
agroalimentară a oraşului, desfinţată, ca urmare a retrocedării terenurilor în baza legilor de
retrocedare de după anul 1989, nu mai este utilizat în momentul de faţă, iar necesarul de
locuinţe ce compun fondul locativ al orasului este insuficient prin raportare la solicitările
locuitorilor, scopul final fiind aducerea de venituri la bugetul local şi asigurarea necesarului
de locuinţe ;
Având în vedere:
a)hotărârea consiliului local nr. 70/2008 privind aprobarea trecerii terenurilor intravilane şi a
spaţiilor construite pe acestea din domeniul public al oraşului Haţeg în domeniul privat ;
b)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 10773 din 24.05.2021;
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local, înregistrat sub
nr. 338/9 din 27.05.2021;
d) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 339/9 din 27.05.2021;
e)avizul comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, invăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului local, înregistrat sub nr. 340/9
din 27.05.2021;
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 341/9 din 27.05.2021;
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art.3, art. 7 din Legea nr. 114/1997 privind
locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; ale
Legii nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 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), art. 347 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare, în condiţiile legii, a destinaţiei imobilului,
înscris în CF nr. 68498 Haţeg, nr. cadastral 1207, provenit din conversia pe hârtie a CF nr.
639 N Haţeg, situat pe str. I.L.Caragiale, din construcţie industrială şi edilitară în locuinţă.

Art. 2 Se manadatează biroul administrarea domeniului public şi privat, serviciul
urbanism şi amenajarea teritoriului şi direcţia executivă economică pentru a întreprinde toate
demersurile prevăzute de lege, în scopul ducerii la îndeplinire, în condiţiile legii a prezentei
hotărâri.
Art. 3 Hotărârea 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 se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
oraşului Haţeg, compartimentului administraţie publică locală, serviciului urbanism şi
amenajarea teritoriului, direcţiei executive economice şi biroului administrarea domeniului
public şi privat şi prin grija acestuia tuturor structurilor interesate.
Haţeg, la 27 mai 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOABĂ TIBERIU – GABRIEL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 85/2021

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: 17
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Nu a votat: 0

□ calificată
art.5 lit. dd)

27/05/2021

Nu e cazul

Vot secret - nu este cazul
2 Comunicarea către primar
3 Comunicarea către prefectul judeţului *
4 Aducerea la cunoştinţa publică

____/____/_______
31/05/2021

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

____/____/_______
____/____/_______

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

____/____/_______

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

