
JUDETUL HUNEDOARA                                                                                         Anexă  la  hotărârea nr. 25/2023   
ORASUL HATEG 
CONSILIUL LOCAL 

COMPLETARI LA INVENTARUL 
bunurilor care  alcătuiesc  domeniului privat al Orațului Hațeg, județul Hunedoara 

 

 
 

Nr. 
Crt    

 
 

Codul de  
clasificare 

 
 

Denumirea 
bunului  

 
 

Elementele de identificare  

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosință 

 
Valoarea 

de 
inventar  

 -lei -  

 
 
 

Situaţie juridică actuală  

0 1 2 3 4 5 6 
Bunuri imobile 

92  Teren  
intravilan 

Hațeg, str. Piața Unirii, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 61595 Hațeg, nr. cadastral 
61595, parcela 618/2/2-620/2/2, nr. top. 618/2/2-620/2/2, 
teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate privată.                                                         
 

1979 1600 CF 61595 Hateg, nr. cadastral 
61595 . 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. 

Teren concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

21/1522/1994. 
93  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Aurel Vlaicu, în suprafață de 42 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 61769 Hațeg, nr. cadastral 
61769, parcela 261/2/b/20/G/6, nr. top. 261/2/b/20/G/6, teren 
împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-Râul Galbena, E-proprietate publică, 
V-proprietate publică.                                                         
 
 

1992 3360 CF 61769 Hațeg, nr. cadastral 
61769. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

14/1995. 
94  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Aurel Vlaicu în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 63002 Hațeg , nr. cadastral 

1992 1600 CF 63002 Hațeg, nr. cadastral 
63002. 



63002, nr. parcela 261/2/b/20/G, nr. topo 261/2/b/20/G, teren 
împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-Râul Galbena, E-proprietate publică, 
V-proprietate publică.                                                         
 
 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

51/1993. 
95  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Tudor Vladimirescu în suprafață de 20 mp, 
categoria de folosință curți - construcții, CF 61642 Hateg , nr. 
cadastral 61642. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        
 

1992 1600 CF 61642 Hațeg, nr. cadastral 
61642. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

36/2496/1993. 
96  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 61487 Hateg, nr. cadastral 
61487, parcela 239/7/8, nr. top. 239/7/8, teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        
 

1979 1600 CF 61487 Hațeg, nr. cadastral 
61487. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

69/1993. 
97  Teren  

intravilan 
Hațeg , str. Sarmizegetusa, în suprafață de  20 mp, categoria 
de folosință curți - construcții, CF 61684 Hațeg , nr. cadastral 
61684, parcela 239/7/5, nr. top 239/7/5, teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        
 

1979 1600 CF 61684 Hațeg, nr. cadastral 
61684. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 



Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

35/1993. 
98  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 61363 Hațeg , nr. cadastral 
61363, nr. topo 256/2/3.   
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        
 

1979 1600 CF 61363 Hațeg, nr. cadastral 
61363. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune 

nr.12/1995. 
99  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 82 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 65415 Hațeg , nr. cadastral 
65415, nr. top 239/a/1/3/18. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                       
 
 
 
 

1979 6600 CF 65415 Hațeg, nr. cadastral 
65415. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

inchiriat  conform contractului 
de inchiriere nr. 14856/2018. 

100  Teren  
intravilan 

Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 63021 Hațeg, nr. cadastral 
63021, parcela 239/7/3, nr. top 239/7/G/3. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        
 

1979 1600 CF 63021 Hațeg, nr. cadastral 
63021. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

38/2497/1993. 



101  Teren  
intravilan 

Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 61488 Hațeg, nr. cadastral 
61488, parcela 239/7/4, nr. top 239/7/4, teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                     
 

1979 1600 CF 61488 Hațeg, nr. cadastral 
61488. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

45/2540/1993. 
102  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 64663 Hațeg, nr. top 
239/a/1/3/3/14. 
Vecinătăți: 
N- proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        
 

1979 1600 CF 64663 Hațeg, nr. top 
239/a/1/3/3/14. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

40/2499/1993. 
103  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 62353 Hațeg, nr. cadastral 
62353, parcela 239/7/6, nr top 239/7/6, teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-drum, S - proprietate publică, E-proprietate publică, V-
proprietate publică.                                                         
 

1979 1600 CF 62353 Hațeg, nr. cadastral 
62353. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

68/2690/1993. 
104  Teren 

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 61561 Hațeg , nr. cadastral 
61561, parcela 239/7/14, nr. top 239/7/14, teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 

1979 1600 CF 61561 Hațeg, nr. cadastral 
61561. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 



N -proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                       

din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

57/2622/1993. 
105  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 61229 Hațeg, nr. cadastral 
785, nr.top 239/a/1/3/3/19. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                       

1979 1600 CF 61229 Hațeg, nr. cadastral 
785 nr.top 239/a/1/3/3/19. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

53/2577/1993. 
106  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Aurel Vlaicu, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 62510 Hateg, nr. cadastral 
62510, nr. top 261/2/b/20/G/12, teren împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-Râul Galbena, E-proprietate publică, 
V-proprietate publică.                                                        

1992 1600 CF 62510 Hațeg, nr. cadastral 
62510. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

95/3949/1993. 
107  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 62512 Hateg , nr. cadastral 
62512, parcela 261/2/B/20/G/7, nr. top 261/2/B/20/G/7, teren 
împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N-proprietate publică, S-proprietate publică, E - proprietate 
publică, V- proprietate publică.                                                        

1979 1600 CF 62512 Hațeg, nr. cadastral 
62512. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 



contractului de concesiune nr. 
43/2505/1993. 

108  Teren  
intravilan 

Hațeg, str. Aurel Vlaicu, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF 62520 Hațeg, nr. cadastral 
62520, parcela 261/2/B/18/6, nr. top 261/2/B/18/6, teren 
împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N –Proprietate publică, S-Râul Galbena, E-proprietate  
publică, V-proprietate publică.       
                                                  

1992 1600 CF 62520 Hațeg, nr. cadastral 
62520. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

13/1993. 
109  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. N.Titulescu, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 62521 Hațeg, nr. cadastral 
62521, parcela 261/2/b/18/5, nr top 261/2/b/18/5, teren 
împrejmuit. 
Vecinătăți: 
 N –Proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.        
                                                  

1992 1600 CF 62521 Hațeg, nr. cadastral 
62521. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

12/1993. 
110  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Aurel Vlaicu, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF 65608 Hațeg, nr. cadastral 
65608, nr. top 261/2b/20, teren intravilan împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N–Proprietate publică, S-Râul Galbena, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.        
                                                  

1992 1600 CF 65608 Hațeg, nr. cadastral 
65608. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

96/4035/1993. 
111  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Aleea Centralei, în suprafață de 20 mp, categoria 
de folosință curți - construcții,  CF 61362 Hațeg ,  nr. cadastral 
61362, nr. top 2371/2/d/1/7, teren împrejmuit. 

1974 1600 CF 61362 Hațeg, nr. cadastral 
61362. 



Vecinătăți: 
N –Proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.        
                                                  

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune  nr. 

90/2621/1993. 
112  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Aurel Vlaicu, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF nr. 62351 Hațeg, nr. cadastral 
62351, parcela 261/2/b/20/G/5, nr. top 261/2/b/20/G/5, teren 
împrejmuit partial. 
Vecinătăți: 
 N –Proprietate publică, S-Râul Galbena, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.       
                                                  

1992 1600 CF 62351 Hațeg, nr. cadastral 
62351. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

82/2603/1993. 
113  Teren  

intravilan 
Hațeg, str.Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, CF nr. 62021 Hațeg, nr. cadastral 
62021, parcela 239/7/16/g, nr top. 239/7/16/g, teren 
împrejmuit. 
Vecinătăți: 
N–proprietate publică, S-drum, E-drum, V-proprietate 
publică.                                                        

1979 1600 CF 62021 Hațeg, nr. cadastral 
62021. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

80/2546/1993. 
114  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF nr. 64177 Hațeg, nr. cadastral 
64177. 
Vecinătăți: 
N–proprietate publică, S-drum, E-drum, V-proprietate 
publică.                                                         

1979 1600 CF 64177 Hațeg, nr. cadastral 
64177. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 



Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

74/2501/1993. 
115  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții,  CF nr. 62411 Hațeg, nr. cadastral 
62411, nr. top 256/2 
Vecinatati: 
N–proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                       

1979 1600 CF 62411 Hațeg, nr. cadastral 
62411. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 

77/2738/1993. 
116  Teren  

intravilan 
Hațeg, str. Sarmizegetusa, în suprafață de 20 mp, categoria de 
folosință curți - construcții, Cf nr. 62354 Hațeg, nr. cadastral 
62354, parcela 239/7/G/12, nr. top 239/7/G/12, teren 
împrejmuit. 
Vecinatati: 
N –proprietate publică, S-proprietate publică, E-proprietate 
publică, V-proprietate publică.                                                        

1979 1600 CF 62354 Hațeg, nr. cadastral 
62354. 

Hotărârea Consiliului Local 
nr.175/2022 privind aprobarea 

trecerii  unor terenuri intravilane 
din proprietatea statului român 
în domeniul privat al orașului 

Hațeg și în administrarea 
Consiliului Local. Teren 

concesionat conform 
contractului de concesiune 

41/2500/1993. 
 
 
 
Haţeg,  la 31 ianuarie 2023 

 

 

Președinte de ședință, 
Păsconi Aristică Ovidiu 

 


