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PRIMAR 

                                                                                                                                                                        
Proiect  de  hotărâre nr. 94/2022 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului Haţeg a unor imobile 
   

  
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;     
Examinând referatul de aprobare nr. 12941/94 din 19.05.2022, prin care se atestă apartenenţa la 

domeniul privat al Oraşului Haţeg a unor imobile, terenuri intravilane, din Oraşul Haţeg, 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 a prevederilor contractuale cu privire la înregistrarea 
sistematică a terenurilor, luându-se în considerare faptul că aceste terenuri, ce au categoria de folosinţă 
şi/sau destinaţia fie de teren neproductiv fie pârâu fără apă, ce nu sunt inventariate în proprietatea 
publică a statului român ori a unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, se impune a fi 
inventariate, în scopul notării proprietăţii în cartea funciară, a stabilirii regimului juridic al acestora, 
necesar în primul rând administrării lor, cu motivarea că din interpretarea per a contrario a prevederilor 
părţii a V-a, titlul 1 din codul administrativ, privind bunurile proprietate publică, rezultă că acele bunuri 
ce nu sunt de uz şi de interes public, prevăzute cu caracter exemplificativ, în anexa la acest act 
normativ, sunt de uz şi de interes privat iar potrivit legislaţiei din materia regimului juridic al apelor 
astfel de cursuri seci de apă, cu suprafeţele identificate de topograf autorizat, nu fac parte din domeniul 
public al statului.  

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. 
 Având în vedere: 
a)adresa nr. 5077 GL din 05.11.2018 a Administraţiei Naţionale Apele Române, înregistrată la Primăria 
Oraşului Haţeg sub nr. 21869 din 06.11.2018 din care rezultă care sunt bunurile de pe raza Oraşului 
Haţeg aflate în proprietatea statului şi administrarea A.N.A.R.; 
b)adresele nr. 1668 și nr. 1669 din 21.08.2020 ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala 
Hunedoara, înregistrate la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 14339 din 25.08.2020 și anexele la acestea, 
din care rezultă care sunt bunurile de pe raza Oraşului Haţeg aflate în proprietatea statului şi 
administrarea A.N.I.F. și potrivit cărora imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri nu se regăsesc ca 
bunuri ale statului; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 18/1991, republicată, 
privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 555 alin. (1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin.(2) din Legea 
nr. 107/1996 privind apele, 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), 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), art. 284, art. 354, art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Oraşului Haţeg a unor imobile din Oraşul Haţeg, în 
conformitate cu documentaţia tehnică topografică, întocmită în scopul înregistrării sistematice în cartea 
funciară,  după cum urmează: 
a)Pârâu, în suprafaţă totală de 61946 mp, cu lungimea de 3112 m, nr. tarla 116, nr. parcelă 542, nr. 
sector 45, ID 208738; 



b)Pârâu, în suprafaţă totală de 3010 mp, cu lungimea de 756 m, nr. tarla 94, nr. parcelă 972, nr. sector 
64, ID 203713; 
c)Pârâu, în suprafaţă totală de 4849 mp, cu lungimea de 1090 m, nr. tarla 94, nr. parcelă 935, nr. sector 
64, ID 203715; 
d)Pârâu, în suprafaţă totală de 592 mp, cu lungimea de 158 m, nr. tarla 85, nr. parcelă 800, nr. sector 
93, ID 208848; 
e)Pârâu, în suprafaţă totală de 840 mp, cu lungimea de 341 m, nr. tarla 85, nr. parcelă 726, nr. sector 
93, ID 208846; 
Art. 2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Oraşului Haţeg a unor imobile din Oraşul Haţeg, în 
conformitate cu documentaţia tehnică topografică, întocmită în scopul înregistrării sistematice în cartea 
funciară,  după cum urmează: 
a)Canal, în suprafaţă totală de 811 mp, cu lungimea de 231 m, nr. tarla 102, nr. parcelă 1149/1, nr. 
sector 45, ID 208563; 
b)Canal, în suprafaţă totală de 895 mp, cu lungimea de 302 m, nr. tarla 106, nr. parcelă 1177, nr. sector 
45, ID 208598; 
c)Canal, în suprafaţă totală de 764 mp, cu lungimea de 259 m, nr. tarla 107, nr. parcelă 1185, nr. sector 
45, ID 208618; 
d)Canal, în suprafaţă totală de 912 mp, cu lungimea de 310 m, nr. tarla 110, nr. parcelă 1187, nr. sector 
45, ID 208634; 
e)Canal, în suprafaţă totală de 1050 mp, cu lungimea de 346 m, nr. tarla 111, nr. parcelă 1191, nr. 
sector 45, ID 208654; 
f)Canal, în suprafaţă totală de 4731 mp, cu lungimea de 1028 m, nr. tarla 53, nr. parcelă 433, nr. sector 
112, ID 208929; 
g)Canal, în suprafaţă totală de 429 mp, cu lungimea de 146 m, nr. tarla 56, nr. parcelă 430, nr. sector 
112, ID 208943; 
h)Canal, în suprafaţă totală de 195 mp, cu lungimea de 183 m, nr. tarla 53, nr. parcelă 425, nr. sector 
112, ID 208970; 
i)Canal, în suprafaţă totală de 756 mp, cu lungimea de 257 m, nr. tarla 53, nr. parcelă 426, nr. sector 
112, ID 208967; 
î)Canal, în suprafaţă totală de 7474 mp, cu lungimea de 1178 m, nr. tarla 51, nr. parcelă 409, nr. sector 
112, ID 208972; 
j)Canal, în suprafaţă totală de 677 mp, cu lungimea de 215 m, nr. tarla 50, nr. parcelă 389, nr. sector 
112, ID 208991; 
k)Canal, în suprafaţă totală de 924 mp, cu lungimea de 235 m, nr. tarla 50, nr. parcelă 396, nr. sector 
112, ID 209026; 
l)Canal, în suprafaţă totală de 750 mp, cu lungimea de 190 m, nr. tarla 50, nr. parcelă 394, nr. sector 
cadastral 112, ID 209029; 
Art. 3 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. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 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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