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Proiect  de  hotărâre nr. 93/2022 

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Oraşului Haţeg a unor imobile-drumuri  
  

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanța de 
Urgențăa Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;     

Examinând referatul de aprobare nr. 12931/93 din 19.05.2022, prin care se atestă apartenenţa la 
domeniul public al Oraşului Haţeg a unor imobile, terenuri intravilane, ce au categoria de folosinţă 
şi/sau destinaţia de drum, identificate ca urmare a realizării unor lucrări de înregistrare sistematică a 
terenurilor din extravilanul Oraşului Haţeg, actul administrativ fiind necesar a fi aprobat pentru ca 
autorităţile locale să aibă posibilitatea ducerii la indeplinire a atribuţiilor legale şi prevederilor 
contractuale cu privire la înregistrarea sistematică a terenurilor.  
 Văzând documentaţia tehnică topografică, aferentă fiecărei poziţii, întocmită de către topograf 
autorizat, în scopul înregistrării sistematice în cartea funciară a terenurilor din extravilanul localităţilor, 
ce au făcut obiectul unui astfel de contract. 

În conformitate cu prevederile art. 554, art. 858-860 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), 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), art. 284, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b),  punctul 1 din anexa nr. 4 la Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul public al Oraşului Haţeg a unor imobile-drumuri din Oraşul 
Haţeg, în conformitate cu documentaţia tehnică topografică, aferentă fiecărei poziţii, întocmită în 
scopul înregistrării sistematice în cartea funciară,  după cum urmează: 
a)Drum vicinal Silvașu de Jos, în suprafaţă totală de 508 mp, cu lungimea de 129 m, nr. tarla 116, nr. 
parcelă 1226, nr. sector 45, ID 208737, îmbrăcăminte de pământ; 
b)Drum vicinal Silvașu de Jos, în suprafaţă totală de 1987 mp, cu lungimea de nr. 487 m, tarla 94, nr. 
parcelă 963/1/1, nr. sector 64, ID 203714, îmbrăcăminte din pământ; 
c)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 280 mp, cu lungimea de 75 m, nr. tarla 94, nr. parcelă 971, 
nr. sector 64, ID 203716, îmbrăcăminte din pământ; 
d)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 2536 mp, cu lungimea de 639 m, nr. tarla 85, nr. parcelă 
756/3/1, nr. sector 93, ID 209105, îmbrăcăminte din pământ; 
e)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 846 mp, cu lungimea de 216 m, nr. tarla 56, nr. parcelă 
427/1, nr. sector 112, ID 208930, îmbrăcăminte din pământ; 
f)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 3198 mp, cu lungimea de 877 m, nr. tarla 56, nr. parcelă 
436, nr. sector 112, ID 208936, îmbrăcăminte din pământ; 
g)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 1188 mp, cu lungimea de 301 m, nr. tarla 56, nr. parcelă 
429/17, nr. sector 112, ID 208939, îmbrăcăminte din pământ; 
h)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 42 mp, cu lungimea de 15 m, nr. tarla 56, nr. parcelă 
437/1, nr. sector 112, ID 208938, îmbrăcăminte din pământ; 
i)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 249 mp, cu lungimea de 68 m, nr. tarla 56, nr. parcelă 437, 
nr. sector 112, ID 208937, îmbrăcăminte din pământ; 



î)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 4754 mp, cu lungimea de 1201 m, nr. tarla 50, nr. parcelă 
397/1, nr. sector 113, ID 209015, îmbrăcăminte din pământ; 
j)Drum vicinal Hațeg, în suprafaţă totală de 1313 mp, cu lungimea de 332 m, nr. tarla 20, nr. parcelă 
156, nr. sector 123, ID 209051, îmbrăcăminte din pământ; 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte biroul administrarea domeniului 
public şi privat şi serviciul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a primăriei 
Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii:  
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului de cadastru si 
agricultură, exploatarea pajiştilor, registrul agricol, Biroului administrarea domeniului public si privat, 
Directiei economice, Serviciului urbanism şi Compartimentului administraţie publică locală. 
 
 
 
Haţeg, 19 mai 2022 
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