
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                
Proiect de hotărâre nr. 176/2022 

privind declararea de uz și de interes public local a unor imobile 
 

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. 26165/176 din 
20.10.2022,  prin care se propune declararea de uz și de interes public local a unor imobile, ce 
au făcut obiectul trecerii din domeniul privat al orașului Hațeg în domeniul public aș unității 
administrativ-teritoriale și administrarea consiliului local,  în scopul respectării prevederilor 
legale în materie. 

Având în vedere: 
a) hotărârea nr. 159/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al 
orașului Hațeg, a terenului situat în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.38, înscris în CF nr. 69505 
Hațeg, nr. cadastral 69505, în suprafață de  3.532 m², în scopul realizării unui proiect de 
investiții; 
a) hotărârea nr. 164/2022 privind  aprobarea  dezlipirii terenului intravilan, aflat în domeniul 
privat al Oraşului Haţeg și în administrarea Consiliului local, înscris în CF nr. 71014 Haţeg, nr. 
cadastral 71014, în suprafaţă tabulară de 27.021 m² ; 
 În conformitate cu prevederile prevederile art. 286 alin. (4), 296 alin. (7) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
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. 199 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 declară de uz și de interes public terenul situat în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.38, 
înscris în CF nr. 69505 Hațeg, nr. cadastral 69505, în suprafață de  3.532 m², în scopul realizării 
unui proiect de investiții, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul public 
al orașului Hațeg, prin hotărârea consiliului local nr. 159/2022. 
Art. 2 (1) Se constată că prin hotărârea nr. 164/2022 s-a aprobat  dezlipirea terenului intravilan, 
aflat în domeniul privat al Oraşului Haţeg și în administrarea Consiliului local, înscris în CF nr. 
71014 Haţeg, nr. cadastral 71014, în suprafaţă tabulară de 27.021 m², în două loturi, iar lotul 
nr. 2 cu suprafaţa totală de 2.950 m², teren intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii a 
fost trecut din domeniul privat al Oraşului Haţeg și din administrarea consiliului local în 
domeniul public  al Oraşului Haţeg și în administrarea consiliului local. 
(2)Se declară de uz și de interes public terenul înscris în CF nr. 71014 Haţeg, nr. cadastral 
71014, ce a facut obiectul lotului nr. 2 cu suprafaţa totală de 2.950 m², teren intravilan, categoria 
de folosinţă curţi-construcţii, din documentația de dezmembrare, prevăzut la alin. (1). 
Art. 3 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. 4 Se mandatează Primarul în funcție al oraşului Hateg, să ducă la îndeplinire toate 
prevederile legale ce cad în sarcina reprezentantului legal al instituției, pentru a duce 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, Compartimentului administratie publica 
locala, Direcţiei economice, Biroului administrarea domeniului public si privat şi prin 
intermediul acestuia tuturor structurilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
Haţeg,  la 20 octombrie 2022 

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

ADRIAN   EMILIAN  PUȘCAȘ 


