
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 197/2021 

privind aprobarea punerii la dispoziţia beneficiarului obiectivului de investiţii intitulat 
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Hunedoara, în perioada 2014-2020", a terenurilor necesare pentru realizarea acestuia 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 25 
noiembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 210/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/116 din 24.11.2021 prin care se propune aprobarea 
punerii la dispoziţia beneficiarului obiectivului de investiţii intitulat "Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020", 
a terenurilor necesare pentru realizarea acestuia, motivat de necesitatea respectării 
prevederilor legale aplicabile speţei, în special pentru asigurarea cadrului legal necesar 
realizării investiţiei prin raportare la amplasamentul reţelelor, din care derivă o serie de 
consecinţe juridice cu referire la proprietatea pe care se instalează aceste obiective de investiţii, 
autorizarea şi executarea acestuia în condiţiile legii, scopul final fiind punerea în aplicare a 
strategiei de dezvoltare a sectorului de apă şi apă uzată în cadrul unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţul Hunedoara, asociate în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
,,Aqua Prest” Hunedoara, pentru gestionarea în comun a acestui serviciu. 

Având în vedere: 
a)adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Prest Hunedoara” nr. 
154/15.11.2021 înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 23892 din 16.11.2021; 
b)Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare,  Axa prioritară 3; 
c)contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.5400/223/2009 şi procesele verale de predare-primire a sistemului; 
d)hotărârea Consiliului Local Haţeg nr. 184/ 2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului, a planului anual de evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act 
adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 5400/223/2009; 
e) hotărârea Consiliului Local Haţeg nr. 185/ 2021 privind aprobarea cofinanţării obiectivului 
de investiţii intitulat "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"; 
f)hotărârea Consiliului Local Haţeg nr. 56/20009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Aqua Prest Hunedoara” să exercite în numele oraşului Haţeg, dreptul de a 
delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Haţeg, pe bază 
de contract de delegare a gestiunii, ce se va încheia cu operatorul SC Apa Prod S.A. Deva; 
g) Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”; 
h)raportul întocmit în comun de biroul administrarea domeniului public şi privat, serviciul 
cadastru şi serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 24515 din data de 24.11.2021;  
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/90 din 25.11.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/57 din 25.11.2021; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2)-(3), art. 3 lit. d) - e) şi w), art. 10 alin. (1) 
lit. b), art. 12 alin. (1) lit. e), art. 14 lit. b), art. 27 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului 



de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 2 lit. j)-m), art. 4, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (1)-(1¹), art. 24, art. 37 alin. 
(4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 10 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1352/2001 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Hunedoara, cu referire la oraşul Haţeg, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. 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. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 286 alin. (1), alin. (4), art. 287 lit. b) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziţia obiectivului de investiţii intitulat "Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020", 
prin beneficiarul acestuia şi executantul/executanţii, desemnaţi, în condiţiile legii, a 
terenurilor aferente investitiilor care se vor realiza în aria administrativ-teritorială a oraşului 
Haţeg, terenuri identificate conform anexelor nr.1 si nr. 2, la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Terenurile puse la dispozitia proiectului reprezintă imobile aflate în domeniul public şi 
privat al oraşului Haţeg, în domeniul public al judeţului Hunedoara, în domeniul public al 
statului, precum şi în proprietatea privată a unor persoane fizice şi juridice, conform 
identificării rezultată din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Pentru terenurile din domeniul public şi privat al oraşului Haţeg, identificate potrivit 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, pe care se vor realiza o parte din investiţiile proiectului, 
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşului Haţeg, vor pune la dispoziţia 
SC Apa Prod S.A., în scopul depunerii în cadrul proiectului, a următoarelor documente: 
a)Declaraţie pe proprie răspundere privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor 
construi/extinde/reabilita noile investiţii, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta 
hotărâre. 
b)Declaraţie pe proprie răspundere/Adeverinţă prin care se menţionează faptul că nu au fost 
depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu 
privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii publice şi private oraşului Haţeg, ce este pusă la 
dispoziţia proiectului, potrivit prezentei hotărâri, conform modelului din anexa nr. 4 la 
prezenta hotărâre. 
Art.  4 Autoritaţile administraţiei publice locale Haţeg şi beneficiarul proiectului intitulat 
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, 
în perioada 2014-2020", vor întreprinde, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.5400/223/2009, toate demersurile prevăzute de lege, pentru respectarea normelor juridice 
aplicabile speţei, în materie de proprietate a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare, în vederea realizării obiectului de investiţii şi a exploatării acestuia, potrivit 
prevederilor legale. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 6 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7 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, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara ”, Direcţiei economice, Serviciului cadastru, Biroului 
administrarea domeniului public şi privat, Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare şi prin grija 
acestuia persoanelor fizice, juridice şi structurilor interesate. 

Haţeg,   la  25 noiembrie 2021  
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 



 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 197/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

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

25/11/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

26/11/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 


