JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 96/2021
privind aprobarea rambleierii, în condiţiile legii, a gropii existente pe terenul situat în
spatele imobilelor situate în Haţeg, str. Cimitirului, nr. 10, 12, 14, delimitat de drumul
vicinal De 638, ce se suprapune peste str. Cimitirului 2, cu deşeuri nepericuloase
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora, predate pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de
valorificare materială, în scopul de amenajare a teritoriului în zona respectivă
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 23
iunie 2021;
Examinând proiectul de hotărâre nr. 102/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/8 din 14.06.2021 prin care se propune aprobarea
rambleierii, în condiţiile legii, a gropii existente pe terenul situat în spatele imobilelor situate
în Haţeg, str. Cimitirului, nr. 10, 12, 14, delimitat de drumul vicinal De 638, ce se suprapune
peste str. Cimitirului 2, cu deşeuri nepericuloase provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, predate pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, în scopul de amenajare a teritoriului în
zona respectivă, la cererea proprietarilor terenului, care face parte din trei titluri de
proprietate, eliberate acestora, în baza legilor fondului funciar.
Având în vedere:
a)cererea comună a domnilor Ştefoni Eugen Constantin, Ştefoni Puiu şi Lăzăroni Timi, cu
domiciliul în Haţeg, str. Cimitirului nr. 10, 12, 14, înregistrată la Primăria oraşului Haţeg sub
nr. 5247 din 11.03.2021, prin care se solicită rambleierea gropii aflată în spatele proprietăţilor
lor, lângă drumul de acces în cimitir, şi anexele la aceasta;
b)raportul întocmit de serviciul cadastru şi agricultură, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 12692 din 18.06.2021;
c) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului
local, înregistrat sub nr. 339/24 din 23.06.2021;
d)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a
Consiliului local, înregistrat sub nr. 341/20 din 23.06.2021;
În conformitate cu prevederile art.17 alin.(3), art. 59 alin (1) lit. A, lit.a)-e), g)-h), alin.
(2), punctul 17² şi 18 din anexa nr.1, anexa nr.6 din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; art. 2 alin. (1)-(2), ali. (3) li. b), art. 5
alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), 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) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă rambleierea în condiţiile legii, a gropii existente pe terenul situat în spatele
imobilelor situate în Haţeg, str. Cimitirului, nr. 10, 12, 14, delimitat de drumul vicinal De 638,
ce se suprapune peste str. Cimitirului 2, cu deşeuri nepericuloase provenite din locuinţe,
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora,
predate pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, în scopul de
amenajare a teritoriului în zona respectivă.

Art. 2 Biroul administrarea domeniului public şi privat alături de compartimentul protectia
mediului din cadrul serviciului cadastru, vor urmări ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii,
a prezentei hotărâri, inclusiv prin luarea măsurilor legale care se impun, ca
operatorul/operatorii serviciului de salubrizare să depoziteze pe terenul ce se propune a fi
rambleiat, doar deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora şi doar în cantităţile necesare amenajării
teritoriului respectiv la nivelul vecinătăţilor, în condiţiile legii.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara,
Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, 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 si la panourile de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii:Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului
Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Biroului administrarea domeniului
public şi privat, Serviciul cadastru-compartiment Protecţia mediului şi prin grija acestuia
persoanelor şi structurilor interesate.
Haţeg, la 23 iunie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOABĂ TIBERIU – GABRIEL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 96/2021

Nr.
crt.
0

Operaţiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura:
Secretar general UAT

1

2

3

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

1

□ simplă
art.5 lit. ee) - 9 voturi
Voturi pentru: 16
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Nu a votat: 0

□absolută
art.5 lit. cc)

□calificată
art.5 lit. dd

Nu e cazul

Nu e cazul

23/06/2021

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

____/____/_______
28/06/2021

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.

