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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 102/2021 

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 
 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare 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; 

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), 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) 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, Compartimentului Protecţia mediului şi prin grija acestuia persoanelor şi 
structurilor interesate. 
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