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Proiect  de  hotărâre nr. 59/2022 

privind aprobarea trecerii din domeniul public de interes local, în domeniul privat de 
interes local al orașului Hațeg, a imobilului situat în Hațeg, str. Mihai Viteazu, nr. 1, înscris 

în CF nr. 63410 Hațeg, nr. cadastral 63410 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 7218/59 din 23.03.2022, prin care se propune 
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Hațeg, a imobilului situat în 
Hațeg, str. Mihai Viteazu, nr. 1, înscris în CF nr. 63410 Hațeg, nr. cadastral 63410, compus din 
construcția C1-casă de piatră, din piatră și cărămidă, acoperită cu țiglă, regim de înălțime parter, 
edificată înainte de anul 2000, formată din hol, baie și 3 camere, cu o suprafață construită la sol de 
95 m² și teren aferent, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață totală de 201 m², motivat 
de faptul că în urma adoptării unor acte administrative ale consiliului local, a încetat uzul public și 
implicit și interesul public local asupra imobilului, acesta devenind interes de drept privat, întrucât 
creșa ce a funcționat în această locație a fost mutată în alt spațiu, ce îndeplinea condițiile necesare 
funcționării instituției, în condițiile legii, destinația imobilului a fost schimbată, iar ulterior spațiul 
a fost închiriat prin licitație publică, conform destinației stabilite de autoritatea deliberativă, toate 
acestea desfășurându-se fără a fi întreprinse demersurile prevăzute de lege, pentru trecerea 
imobilului din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale și radierea 
poziției din inventarul domeniului public a orașului. 
 Avînd în vedere: 
a)hotărârea nr. 46/2016 privind  constatarea schimbării destinaţiei imobilului înscris în CF 
nr.63410 Haţeg, nr. cadastral 63410 – C1, situat în Hateg, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în urma mutării 
creşei oraşului Haţeg în imobilul de pe str. Horea, nr. 7; 
b) hotărârea nr. 68/2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu  în 
suprafaţă totală de  95 m² şi a terenului aferent în suprafaţă de 106 m², situate în oraşul Haţeg, 
strada  Mihai Viteazu, nr. 1, judeţul Hunedoara, înscrise în CF nr. 63410 Haţeg; 
c)contractul de închiriere nr. 14032 din 14.07.2016, prelungit prin act adițional, încheiat între 
orașul Hațeg și SC Nena Trust SRL; 
d)poziția nr. 479 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Hunedoara, cu referire la atestarea domeniului public al orașului 
Hațeg; 

În conformitate cu prevederile art. 361 alin. (2)-(3) coroborat cu art. 286 alin. (4)  și anexa 
nr. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 553 alin. (1) coroborat cu art. 554 alin. (1) și art. 
859 din Legea nr. 287 din 2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), 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. 199 
alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind 
codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE : 
Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local, în domeniul privat de interes local 
al orașului Hațeg, a imobilului situat în Hațeg, str. Mihai Viteazu, nr. 1, înscris în CF nr. 63410 
Hațeg, nr. cadastral 63410, compus din construcția C1-casă de piatră, din piatră și cărămidă, 



acoperită cu țiglă, regim de înălțime parter, edificată înainte de anul 2000, formată din hol, baie și 
3 camere, cu o suprafață construită la sol de 95 m² și teren aferent, categoria de folosință curți-
construcții, în suprafață totală de 201 m². 
Art. 2 Trecerea prevăzută la art. 1 este motivată de încetarea uzului public și implicit și a 
interesului public local asupra imobilului, ca urmare a unor acte și fapte juridice ale autorităților 
administrației publice locale de la nivelul orașului Hațeg, prin care s-a schimbat destinația 
construcției, interesul folosinței devenind de drept privat. 
Art. 3 Se constată că imobilul prevăzut la art. 1 figurează în evidența financiar contabilă a 
Primăriei orașului Hațeg, la categoria bunurilor aflate în domeniul public, cu o valoare de inventar 
de 75.227,25 lei. 
Art. 4 Biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, direcția economică și comisiile constituite potrivit prevederilor art. 289 alin. (2) și art. 
357 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro, 
se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Compartimentului Administraţie 
Publică Locală, Biroului administrarea domeniului public și privat şi prin intermediul acestuia 
tuturor structurilor, persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

 
Haţeg,  23 martie 2022 
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