
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

                                                                                                               
Proiect de hotărâre nr. 140/2022 

privind aprobarea radierii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 
47.066 m², înscris CF nr. 70679 Hațeg, nr. cadastral 70679, constituit în folosul 

imobilului deținut în concesiune de SC NextCity SA, cu acordul concesionarului, 
exprimat prin încheierea actului adiţional nr. 20305/05.10.2021 la contractul de 

concesiune nr. 11007 din 19.07.2013 
 
 

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. 20227/140 din 17.08.2022 prin care se propune 
aprobarea radierii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 47.066 m², înscris 
CF nr. 70679 Hațeg, nr. cadastral 70679, constituit în folosul imobilului deținut în concesiune 
de SC NextCity SA, cu acordul concesionarului, exprimat prin încheierea actului adiţional nr. 
20305/05.10.2021 la contractul de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, în scopul actualizării 
cărții funciare și a ducerii la îndeplinire a actului administrativ de diminuare a suprafeței 
concesionate. 

Având în vedere :  
a)hotărârea nr. 91/2013 privind  aprobarea  concesionării  prin  licitaţie publică a terenului 
înscris în CF nr.62751 Haţeg, nr.cadastral 62751  , în suprafaţă totală de 12,29 ha,  situat în  
Haţeg, str.Dr.Victor Babeş, nr.46, în vederea realizării unei zone pentru construcţii 
industriale, depozite şi servicii pentru producţie, precum şi contractul de concesiune nr. 11007 
din 19.07.2013, încheiat între Oraşul Haţeg şi SC Next City SA; 
b)hotărârea nr. 95/2021 privind  aprobarea  dezlipirii terenului intravilan, aflat în domeniul 
privat al Oraşului Haţeg, înscris în CF nr. 62751 Haţeg, nr. cadastral 62751; 
c)adresa SC Next City SA nr. 195 din 26.08.2021, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub 
nr. 17306 din 27.08.2021, prin care concesionarul îşi exprima acordul pentru încheierea unui 
act adiţional la contractul de concesiune și implicit pentru radierea din cartea funciară a 
dreptului de concesiune cu privire la suprafața diminuată din totalul suprafeței ce a făcut 
obiectul contractului de concesiune; 
d)hotărârea nr. 147/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între Oraşul Haţeg şi SC Next City SA; 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi alin. (3) și art. 41 alin. (2) din Legea 
nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art 871 - 873 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul 
Civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit.B.d), art. 28 alin. (7) din Legea nr. 
7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 94, art. 156 alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 700/2014 privind regulamentul de 
avizare, recepție și înscriereîn evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi 
completările ulterioare;                   

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (b), art.139 alin.(1), alin 
(3) lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), 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. 355, art. 362 alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
 



HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1 Se aprobă radierea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 47.066 m², 
înscris CF nr. 70679 Hațeg, nr. cadastral 70679, constituit în folosul imobilului deținut în 
concesiune de SC NextCity SA, cu acordul concesionarului, exprimat prin încheierea actului 
adiţional nr. 20305/05.10.2021 la contractul de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013. 
Art. 2 Terenul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre se află în domeniul privat al orașului 
Hațeg și în administrarea Consiliului local Hațeg. 
Art. 3 Se mandateză domnul Adrian Emilian Pușcaș, în calitate de primar al Oraşului Haţeg 
să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin structurile cu atribuții 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 se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi 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 şi privat şi prin grija acestuia tuturor 
intituțiilor și structurilor interesate.    

 

 

Haţeg,   la 17 august 2022 

 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUȘCAȘ 
 

 

 

 

 

 


