
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
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PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                
Proiect de hotărâre nr. 172/2022 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect Tip – Construire cresa 
medie, strada Horea, nr. F.N., Orasul Hateg, Judetul Hunedoara” 

 
Primarul Orașului Hațeg, județul 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 Orașului Hațeg nr. 24833/172 din 
10.10.2022, prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect Tip – Construire 
cresa medie, strada Horea, nr. F.N., Orasul Hateg, Judetul Hunedoara”, în scopul ducerii la 
îndeplinire a prevederilor legale ce reglementează realizarea unor astfel de investiţii. 
           Având în vedere adresa Companiei Naţionale de Investiţii – CNI-SA înregistrată la 
primaria oraşului Haţeg sub nr. 9409/07.04.2022; 
          În conformitate cu  prevederile art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (2) şi ale anexei 3 din 
Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. 1), 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) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  
Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului situat în 
Hateg, str. Horea, nr. F.N, judetul Hunedoara, aflat în proprietatea Orasului Hateg – domeniu 
public, în suprafață de 6899 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 66621 Hațeg, nr. cad 
66621 liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiţii „Proiect Tip – Construire cresa medie, strada Horea, nr. F.N., Orasul 
Hateg, Judetul Hunedoara”. 
Art. 2 (1) Amplasamentul prevazut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
(2) Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data incheierii protocolului de predare 
sau ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului UAT Orașul Hațeg, 
CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii atitudinii 
culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitati si acordarea de daune interese, 
cand prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si 
intereselor legitime ale “CNI”-SA.    
Art. 3 Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg, 
județul Hunedoara a cheltuielilor pentru racordurile la utilități – energie electrică, apă, canal, 
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.. 
Art. 4 Unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 
Art. 5 Unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg  se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure 
mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani; 



Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă, în termenele și condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare. 
Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișează la panourile de afișaj și se comunică, în condițiile legii: 
Instituției Prefectului județului Hunedoara, Primarului Orașului Hațeg, Biroului administrarea 
domeniului public și privat, Direcției economice, Biroului tehnic, investiții, dezvoltare și prin 
intermediul acestuia tuturor structurilor, persoanelor fizice și juridice interesate. 
 
 
Hațeg, la 10 Octombrie 2022 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
ADRIAN EMILIAN PUȘCAȘ 

 
 
 

 
 


