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Proiect de  hotărâre nr. 217/2021 

privind exprimarea acordului pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia 
străzii Nicolae Titulescu cu strada Aurel Vlaicu, cu realizare acces la Hypermarket 

Kaufland 
 

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. 336/123 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;  

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,  14 decembrie 2021 
INITIATOR, 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ          

 


