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Proiect de  hotărâre  nr. 200/2021 

privind aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a însuşirii în domeniul public al 
oraşului Haţeg a suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia de drum de interes local 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

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

Examinând  referatul de aprobare nr. 336/106 din 17.11.2021 prin care se propune 
aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a 
suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia de drum de interes local, ca urmare a realizării 
unor măsurători topografice necesare primei înscrieri în cartea funciară a imobilelor precum şi 
pentru actualizarea datelor cadastrale şi notarea destinaţiei pentru întreaga suprafaţă, din care 
rezultă că suprafaţa reală a acestora, este mai mare decât cea existentă în baza de date ori 
inventariată, scopul final al adoptării actului administrativ fiind acela de stabilire corectă a 
regimului juridic al drumurilor. 

Având în vedere:  
a)documentaţiile cadastrale, întocmite de topograf autorizat, înregistrate la primaria oraşului 
Haţeg sub nr. 23623/11.11.2021 şi nr. 23624/11.11.2021 din care rezultă suprafaţa reală 
rezultată din măsuratori a imobilelor; 
b)poziţia nr. 228 – strada Aleea Şcolii, poziţia nr. 229 – strada Aleea Centralei, din anexa nr. 10 
la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Haţeg, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001, din care rezultă că imobilele sunt inventariate în domeniul 
public al oraşului Haţeg, cu o suprafaţa de teren diferită faţă de cea rezultată din măsurători; 

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 şi art. 78 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. 24 alin. (3), 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, potrivit documentaţiei topografice cadastrale, întocmită de topograf autorizat, 
înregistrată la primaria oraşului Haţeg sub nr. 23623/11.11.2021, actualizarea datelor cadastrale 
şi însuşirea în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului teren, categoria 
de folosinţă drum, identificat ca parcela cu nr. topo 2371/2/f/w, ce se regăseşte la poziţia nr. 228 
din anexa nr. 10 la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Haţeg, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001, cu denumirea strada Aleea Şcolii, formată 
din trei tronsoane, după cum urmaeză: 
a)tronsonul I, având o suprafaţă totală rezultată din masurători a tronsonului de 1725 m², 
compusă din suprafaţa carosabilului de 1144 m², desfăşurată pe o lungime a acestuia de 180 m şi 
o lăţime cuprinsă între 3 m – 11 m, trotuar în suprafaţă de 449 m² şi zonă verde în suprafaţă de 
132 m²; 



b)tronsonul II, având o suprafaţă totală rezultată din masurători a tronsonului de 4938 m², 
compusă din suprafaţa carosabilului de 2773 m², desfăşurată pe o lungime a acestuia de 390 m şi 
o lăţime cuprinsă între 3,6 m – 11 m, trotuar în suprafaţă de 700 m² şi zonă verde în suprafaţă de 
1465 m²; 
c)tronsonul III, având o suprafaţă totală rezultată din masurători a tronsonului de 2425 m², 
compusă din suprafaţa carosabilului de 1898 m², desfăşurată pe o lungime a acestuia de 120 m şi 
o lăţime cuprinsă între 5 m – 22,5 m şi zonă verde în suprafaţă de 527 m²; 
Art. 2 Se aprobă, potrivit documentaţiei topografice cadastrale, întocmită de topograf autorizat, 
înregistrată la primaria oraşului Haţeg sub nr. 23624/11.11.2021, prima înscriere în cartea 
funciară şi însuşirea în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului teren, 
categoria de folosinţă drum, identificat ca parcela cu nr. topo 2371/27f/v, ce se regăseşte la 
poziţia nr. 228 din anexa nr. 10 la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
oraşului Haţeg, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001, cu denumirea strada Aleea 
Centralei, tronsonul II, având o suprafaţă totală rezultată din masuratori a tronsonului de 1828 
m², compusă din suprafaţa carosabilului de 1442 m², desfăşurată pe o lungime a acestuia de 120 
m şi o lăţime cuprinsă între 1,5 m – 18 m şi zonă verde în suprafaţă de 386 m²; 
Art. 3 Se mandatează Primarul oraşului Haţeg, domnul Adrian-Emilian Puşcaş ca pentru şi în 
numele oraşului Haţeg să întreprindă demersurile legale necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentei hotărâri.  
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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 17 noiembrie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 


