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Proiect de hotărâre nr.  166/2022 

privind acceptarea ofertei de donaţie a Kaufland România, autentificată sub nr. 2135 
din 26 septembrie 2022, prin care oferă spre donație către Orașul Hațeg, dreptul de 

proprietate asupra terenului în suprafaţă de 332 m², înscris în CF nr. 70823 Haţeg, nr. 
cadastral 70823 și  a construcțiilor edificate pe teren, constând în sens giratoriu str. 

Nicolae Titulescu 
 

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

Examinând referatul de aprobare al primarului oraşului Haţeg nr. 23530/166 din 
28.09.2022,  prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie a Kaufland România, 
autentificată sub nr. 2135 din 26 septembrie 2022, prin care oferă spre donație către Orașul 
Hațeg, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 332 m², înscris în CF nr. 70823 
Haţeg, nr. cadastral 70823 și  a construcțiilor edificate pe teren, constând în sens giratoriu str. 
Nicolae Titulescu,  în scopul reglementării regimului juridic și administrării drumului de interes 
local în zona sensului giratoriu, în condițiile legii. 

Având în vedere: 
a)oferta de donaţie a Kaufland România, autentificată sub nr. 2135 din 26 septembrie 2022, 
înregistrată la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 23438 din 28.09.2022; 
 În conformitate cu prevederile prevederile art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 863 lit. c), art. 881, art. 885 alin. 1, art. 888 din Legea nr. 287/2009, 
republicată, privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) şi 
alin. (5) din anexa la Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 43/1997 
privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 HOTĂRĂȘTE :  

 
Art. 1 Se acceptă oferta de donaţie a Kaufland România, autentificată sub nr. 2135 din 26 
septembrie 2022, prin care oferă spre donație către Orașul Hațeg, dreptul de proprietate asupra 
terenului în suprafaţă de 332 m², înscris în CF nr. 70823 Haţeg, nr. cadastral 70823 și  a 
construcțiilor edificate pe teren, constând în sens giratoriu str. Nicolae Titulescu,  în scopul 
reglementării regimului juridic și administrării drumului de interes local în zona sensului 
giratoriu, în condițiile legii. 
Art. 2 Se declară de uz și de interes public local terenul identificat potrivit art. 1. 
Art. 3 Prin grija structurilor cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Hațeg, terenul prevăzut la art. 1 va fi inventariat în domeniul public al orașului Hațeg 
și în administrarea Consiliului local Hațeg, cu destinația de drum de interes local. 
Art. 4 Se mandatează Primarul în funcție al oraşului Hateg, să ducă la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 



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 afișeajă la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, Kaufland România, Compartimentului 
administratie publica locala, Direcţiei economice, Biroului administrarea domeniului public si 
privat şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
Haţeg,  la 28 septembrie 2022 

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

ADRIAN   EMILIAN  PUȘCAȘ 


