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Hotărârea nr. 205/2021 
privind exprimarea acordului pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia 
străzii Nicolae Titulescu cu strada Aurel Vlaicu, cu realizare acces la Hypermarket 

Kaufland 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 21 
decembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 217/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/123 din 14.12.2021 prin care se propune exprimarea 
acordului pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Nicolae Titulescu cu 
strada Aurel Vlaicu, cu realizare acces la Hypermarket Kaufland, în scopul reglementării 
circulaţiei rutiere şi a desfăşurării acesteia în condiţii de siguranţă; 

Având în vedere: 
a)cererea din data de 03.11.2021 a Kaufland România S.C.S, înregistrată la Primăria Haţeg 
sub nr. 25281 din 07.12.2021;  
b)raportul întocmit de Arhitectul şef al oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 26492 din data de 
20.12.2021;  
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/97 din 21.12.2021; 
d)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/60 din 21.12.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 30, art. 33 din Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  ale art. 5 alin. (1), alin. (7), art. 6 pct. 3), art. 33 alin. (1), alin. (3), 
art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (14), 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 (1) Se exprimă acordul pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii 
Nicolae Titulescu cu strada Aurel Vlaicu, cu realizare acces la Hypermarket Kaufland, 
conform alin. (2) şi (3) din prezenta hotărâre. 
(2) Se constată că segmentul de drum de interes local, aflat în proprietatea publică a oraşului 
Haţeg, aferent  străzii Nicolae Titulescu, ce va face parte din amenajarea intersecţiei cu sens 
giratoriu, este înscris în CF nr. 62694 Haţeg, nr. cadastral 62694, cu categoria de folosinţă 
drum.  
(3) Se constată că segmentul de drum de interes local, aflat în proprietatea publică a oraşului 
Haţeg, aferent  străzii Aurel Vlaicu, ce va face parte din amenajarea intersecţiei cu sens 
giratoriu, este înscris în CF nr. 62697 Haţeg, nr. cadastral 62697, cu categoria de folosinţă 
drum.  
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 



 
Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei 
Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Kaufland România S.C.S, 
Compartimentului Administraţie Publică Locală, Arhitectului şef al oraşului Haţeg, Biroului 
administrarea domeniului public şi privat, Direcţiei economice. 
 
Haţeg,   la  21 decembrie 2021 
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 205/2021 

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 : 

21/12/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 15 
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 * 
 

22/12/2021 

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. 

 
 


