
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre nr.210/2021 
 
ORASUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG 
NR. _________ din ____________________ 
 
 

*DECLARATIE  
privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile 

investiţii în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014-2020                                                       

 
 
 
 

Prin prezenta se declară, în conformitate cu baza de date a Primăriei oraşului Haţeg, că 
terenurile, identificate potrivit anexei la prezenta declaraţie, denumită “Situatia terenurilor 
puse la dispozitia Proiectului”,  pe care se vor construi o parte din noile investiţii în cadrul 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Hunedoara, 
în perioada 2014-2020, care va fi implementat de catre operatorul regional SC APA PROD 
SA DEVA, se află în domeniul public/privat al oraşului Haţeg. 
 
 
 
PRIMAR,                                                                                          SECRETAR  GENERAL,  
    
 
 

SERVICIUL/BIROUL__________ 
 

 
 
 
 
 
 
*Se pot intocmi declaratii pentru fiecare teren sau se poate intocmi o singura declaratie 
pentru toate terenurile, caz in care declaratia va avea anexa “Situatia terenurilor puse la 
dispozitia Proiectului ”. 
 
 
Haţeg,   la  24 noiembrie 2021  
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 



Anexă -“Situaţia terenurilor puse la dispozitia Proiectului ” 
 

Poz. 
Denumire 

lucrare/traseu 

Identificare proprietate publică/privată, conform 
planurilor din documentaţia tehnică, cărţii 
funciare şi inventarului domeniului public 

 Conducta aductiune – 
extindere 

 

1 
Înfiinţare conductă 

aducţiune GA Haţeg - 
GA nouă Silvaşu de Jos 

a)Zona rezervoare Haţeg, str. Hunedoarei: CF 61008 
Hateg, poziţia nr. 270 din inventarul domeniului 
public al oraşului Haţeg; 
b)Acces rezervoare str. Hunedoarei, CF 61088 Hateg-
domeniul public oraş Haţeg; 
c)str. Hunedoarei, CF 62653 Hateg, intravilan -
domeniul public oraş Haţeg;  

2 

Înfiinţare conductă de 
transport apă de la 
conducta nouă de 

transport apă GA nouă 
Silvaşu de Jos la 

conducta de transport 
existentă Silvaşu de Sus 

a)drum vicinal: CF 66917 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
b)drum vicinal: CF 66918 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
c)drum vicinal: CF 67040 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
d)drum vicinal: CF 66039 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
e)drum vicinal: CF 67060 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 

 Conducta aductiune – 
reabilitare Haţeg 

 

3. 

de la STA Sântămăria 
Orlea până la intersecţia 

străzilor Mihai 
Eminescu cu 
Hunedoarei 

a)drum vicinal: CF 66659 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
b)drum vicinal: CF 66660 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
c)str. 22 Decembrie: CF  62666  Hateg, intravilan, 
poziţia nr. 217 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 
d) str. Carpaţi: CF 62641   Hateg, intravilan, poziţia 
nr. 180 din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 
e) str. Florilor: CF 62698 Hateg, intravilan, poziţia nr. 
207 din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 
f)Teren intravilan str. Florilor, nr. 29: CF 64688 
Hateg, intravilan, poziţia nr. 483 din inventarul 
domeniului public al oraşului Haţeg; 
g)str. Uzinei: CF  62647  Hateg, intravilan, poziţia nr. 
171 din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 
h) str. Libertăţii: CF 62643 Hateg, intravilan poziţia 
nr. 169 din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 
i) str. Traian: CF  62632  Hateg, intravilan, poziţia nr. 
165  din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 
î) str. Mihai Eminescu: CF  62657  Hateg, intravilan, 
poziţia nr. 163  din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

 Retele de apa – 
extindere Oraş Haţeg 

 



Poz. 
Denumire 

lucrare/traseu 

Identificare proprietate publică/privată, conform 
planurilor din documentaţia tehnică, cărţii 
funciare şi inventarului domeniului public 

1 Suseni CF  62636  Hateg, intravilan, CF 65752 Hateg 
extravilan, poziţia nr. 211 din inventarul domeniului 
public al oraşului Haţeg; 

4 Parcului CF  62635  Hateg, CF nr. 65714 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 198 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

5 1 Mai CF  64750  Hateg, CF nr. 64757 Haţeg, CF nr. 65320 
Haţeg, CF nr. 65321 Haţeg, intravilan, poziţiile nr. 65 
şi 220 din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 

 Reţele de apă – 
reabilitare Oraş Haţeg 

 

6 Stadionului CF  62646 Hateg, CF nr. 66094 Haţeg, CF nr. 66679 
Haţeg, intravilan, poziţia nr. 224 din inventarul 
domeniului public al oraşului Haţeg; 

7 Victor Babes CF  62644 Hateg, CF nr. 65735 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 157 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

8 Suseni CF  62636  Hateg, intravilan, poziţia nr. 211 din 
inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 

9 Parcului CF  62635  Hateg, CF nr. 65714 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 198 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

 Reţele de canalizare – 
extindere oraş Haţeg 

 

10 Arsenie Boca CF  63393  Hateg, CF nr. 63421 Haţeg, CF nr. 68783 
Haţeg, CF nr. 60784 Haţeg,  intravilan, domeniul 
public al oraşului Haţeg; 

11 Parcului  CF  62635  Hateg, CF nr. 65714 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 198 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

12 1 Mai CF  64750  Hateg, CF nr. 64757 Haţeg, CF nr. 65320 
Haţeg, CF nr. 65321 Haţeg, intravilan, poziţiile nr. 65 
şi 220 din inventarul domeniului public al oraşului 
Haţeg; 

13 Subtraversare colector 
pe str. Horea intersecţie 
cu colector str. Râul 
Mare 

Trotuare aferente str. Horea, poziţia nr. 28 din 
inventarul domeniului public al oraşului Haţeg, stradă 
suprapusă peste DN 66; 

 Reţele de canalizare – 
reabilitare 

 

14 Ion Luca Caragiale CF  65708  Hateg, CF nr. 65710 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 153 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

15 Timisoarei CF  62645  Hateg, CF nr. 62728 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 159 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

16 Independentei (blocuri 
Bucura) 

CF  68233  Hateg, intravilan, poziţia nr. 222 din 
inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 

17 Aurel Vlaicu CF  62697  Hateg, intravilan, poziţia nr. 182 din 
inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 

18 Tudor Vladimirescu Statul roman, CNAIR-DN 66 
19 Nicolae Titulescu CF  62694  Hateg, intravilan, poziţia nr. 232 din 



Poz. 
Denumire 

lucrare/traseu 

Identificare proprietate publică/privată, conform 
planurilor din documentaţia tehnică, cărţii 
funciare şi inventarului domeniului public 

inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 
20 Drum SEAU a)CF  62694  Hateg, intravilan, poziţia nr. 232 din 

inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 
b)proprietăţi private; 
c) drum vicinal: CF 67152 Hateg, extravilan -
domeniul public oraş Haţeg; 
d)proprietati private: CF nr. 67145 Hateg. 

21 Mihai Eminescu CF  62657  Hateg, intravilan, poziţia nr. 163 din 
inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 

22 Râul Mare CF  68771  Hateg, CF nr. 68772 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 1 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

 Conducte refulare apa 
uzata – extindere 

 

23 SPAU 1 - strada 1 Mai CF nr. 65321 Haţeg, intravilan, poziţiile nr. 65 şi 220 
din inventarul domeniului public al oraşului Haţeg; 

24 SPAU 2 - strada 
Parcului 

CF  62635  Hateg, CF nr. 65714 Haţeg, intravilan, 
poziţia nr. 198 din inventarul domeniului public al 
oraşului Haţeg; 

 
 
 
 

 


