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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 127/2021 

privind aprobarea amenajării unei treceri de pietoni pe str. Nicolae Titulescu, în 
vecinătatea staţiei pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi 

care tranzitează oraşul Haţeg 
 

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. 336/33 din 21.07.2021 prin care se propune 
aprobarea amenajării unei treceri de pietoni pe str. Nicolae Titulescu, în vecinătatea staţiei 
pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi care tranzitează oraşul 
Haţeg, aflată această stradă, înaintea podului ce traversează Râul Galbena, pe direcţia de 
deplasare Simeria-Petroşani, în vederea asigurării traversării în siguranţă a drumului de către 
persoanele care se îmbarcă/debarcă din staţia de autobuz. 

Având în vedere: 
a)memoriul de prezentare a categoriei lucrărilor şi a tehnologiei de execuţie, întocmit în 
comun de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi poliţia locală, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 14313 din 19.07.2021;  
b)avizul Politiei rutiere nr. ______________, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
______________________; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 22 alin. (4) lit. a), art. 44 alin. (2) din 
Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 30 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (4), art. 33 alin. (1), alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru 
aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi d), alin. (7) lit. n), 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. 198 
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 amenajarea unei treceri de pietoni pe str. Nicolae Titulescu, în vecinătatea 
staţiei pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi tranzitează oraşul 
Haţeg, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 (1) Se constată că segmentul de drum pe care propune amenajarea unei treceri de 
pietoni reprezintă un drum de interes local, ce se află în proprietatea oraşului Haţeg şi în 
administrarea Consiliului local, regăsindu-se inventariat la poziţia nr. 587 din inventarul 
domeniului public, fiind înscris în CF nr. 62694 Haţeg, nr. cadastral 62694. 
(2) Consiliul local Haţeg, în calitate de administrator al drumului îşi exprimă acordul pentru 
amenajarea unei treceri de pietoni, conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Amenajarea trecerii de pietoni prevăzută la art.1 se va face de autorităţile locale de la 
nivelul oraşului Hateg, în calitate de administrator al drumului, în condiţiile legii, după 
urmarea tuturor procedurilor prevăzute de lege . 



Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de biroul poliţiei locale, compartimentul 
autorizare-transport, direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art. 6 Prezenta hotărâre se afişeajă 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, Serviciului juridic, Poliţiei 
locale, Serviciului urbanism, Biroului administrarea domeniului public şi privat, 
Compartimentului Informatizare. 
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