
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 44/2023 

privind  aprobarea vânzării,  prin licitaţie publică,  a terenului intravilan, aflat în 
proprietatea privată a Oraşului Haţeg, în suprafaţă de 262 m², înscris  în CF nr. 61757  

Haţeg,  nr. topo 737/28/1/2, situat în oraşul Haţeg, str. Câmpului 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 
februarie 2023; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 42/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 6228/42 din 20.02.2023, prin care se propune aprobarea 
vânzării,  prin licitaţie publică, a terenului intravilan, aflat în proprietatea privată a Oraşului 
Haţeg, în suprafaţă de 262 m², înscris  în  CF nr. 61757  Haţeg,  nr. topo 737/28/1/2, situat în 
oraşul Haţeg, str. Câmpului, imobil aflat în domeniul privat al oraşului Haţeg şi în administrarea 
Consiliului Local, motivat de faptul că terenul este în fapt un teren aflat în perimetrul unei 
gospodării, pe care unitatea administrativ-teritorială nu are posibilitatea de a-l valorifica într-un 
alt mod, decât prin vânzare, în scopul aducerii de venituri la bugetul local, autorităţile locale 
neavând posibilitatea legală de a valorifica potenţialul unui teren agricol, în sensul de a-l lucra, 
de a-i culege fructele. 
   Având în vedere: 
a)raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, teren intravilan, în suprafaţă de 262 m², situată în 
Haţeg, str. Câmpului, judeţul Hunedoara, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 29787 din 
05.12.2022; 
b)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7096 din data de 27.02.2023;  
c) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/7267/93 din 28.02.2023; 
d) avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 15/7312/105 din 28.02.2023; 

În conformitate cu prevederile art. 1650 şi următoarele din Legea nr.287/2009, 
republicată, privind Codul Civil, cu modificările si completările ulterioare;   

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (b), art.139 alin.(1), alin (2) 
coroborat cu art. 5 lit. dd), 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. 354 alin. (1), art. 355, art. 363 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,                                                        

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru 
vânzarea, prin licitaţie publică a terenului intravilan, aflat în proprietatea privată a Oraşului 
Haţeg, în suprafaţă de 262 m², înscris  în  CF nr. 61757  Haţeg,  nr. topo 737/28/1/2, situat în 
oraşul Haţeg, str. Câmpului. 
Art. 2 Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, în condiţiile legii şi a prezentei hotărâri, a 
terenului intravilan, prevăzut la art. 1, aflat în domeniul privat al Oraşului Haţeg şi în 
administrarea Consiliului local. 
Art. 3 (1) Se aprobă și se însușește raportul de evaluare, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 
29787 din 05.12.2022, întocmit de expert evaluator autorizat, membru ANEVAR,  din care 



rezultă valoarea  de piaţă  de 9.170 lei a imobilului prevăzut la art.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
(2) Se constată, potrivit evidenţelor contabile ale Primăriei Oraşului Haţeg, că valoarea de 
inventar a terenului prevăzut la art.1 este în cuantum de  5.240  lei. 
Art. 4 Se aprobă preţul minim de 9.170 lei, de la care începe licitaţia publică a terenului prevăzut 
la art. 1, ca valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raportul de evaluare 
prevăzut la art. 3 alin. (1) şi valoarea de inventar a imobilului prevăzută la art. 3 alin. (2).  
Art. 5 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea preţului minim de vânzare, 
respectiv suma de 917 lei. 
Art. 6  Se aprobă  Documentaţia  privind  organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru 
vânzarea imobilului prevăzut la art. 1,  potrivit anexei nr. 2 din prezenta hotărâre. 
Art. 7 Preţul documentaţiei de licitaţie este de 50  lei. 
Art. 8 Componenţa comisiei de evaluare pentru licitaţia privind vânzarea imobilului prevăzut la 
art.1 va fi aprobată prin dispoziţia primarului Oraşului  Haţeg, conform art. 338 coroborat cu art. 
317 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Art. 9 Mandatează pe domnul Adrian Emilian Pușcaș, primar al Orașului Hațeg, să negocieze 
clauzele şi să semneze contractul autentic de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii. 
Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se însărcinează biroul administrarea 
domeniului public şi privat şi direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
Art. 11 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 12 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 13 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro 
si se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Hateg, Compartimentului administratie publică locală, Direcţiei economice, Biroului 
administrarea domeniului public si privat. 

Haţeg,   la  28 februarie 2023 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
  BOTCA ADRIAN – SERGIU 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

28/02/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
    art.5 lit. dd)-12 voturi 

Voturi pentru:  16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/03/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 


