
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 47/2023 

privind acceptarea ofertei de donaţie a domnului Ursu Vasile Titi și soției Ursu Olivia, prin 
care oferă spre donație către Orașul Hațeg, dreptul de proprietate asupra terenului în 

suprafaţă de 26 m², înscris în CF nr. 70729 Haţeg, nr. cadastral 70729  
 

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

Examinând proiectul de hotărâre nr. 46/2023 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 6518/46 din 21.02.2023,  prin care se propune acceptarea 
ofertei de donaţie a domnului Ursu Vasile Titi și soției Ursu Olivia, prin care oferă spre donație 
către Orașul Hațeg, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 26 m², înscris în CF nr. 
70729 Haţeg, nr. cadastral 70729, în scopul extinderii străzii Magnoliei. 

Având în vedere: 
a)oferta de donaţie a domnului Ursu Vasile Titi și soției Ursu Olivia, înregistrată la Primăria 
oraşului Haţeg sub nr. 5620 din 16.02.2023; 
b)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7105 din data de 27.02.2023;  
c) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15/7278/96 din 28.02.2023; 
d) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15/7382/121 din 28.02.2023. 
 În conformitate cu prevederile prevederile art. 291 alin. (3) lit. a), art. 296 alin. (7) 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, 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), 
art. 286 alin. (4) 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 domnului Ursu Vasile Titi și soției Ursu Olivia, prin care 
oferă spre donație către Orașul Hațeg, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 26 
m², înscris în CF nr. 70729 Haţeg, nr. cadastral 70729,  în scopul extinderii străzii Magnoliei, 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, Compartimentului administratie publica locala, 
Direcţiei economice, Biroului administrarea domeniului public si privat şi prin intermediul 
acestuia tuturor structurilor şi persoanelor interesate. 

 

Haţeg,   la  28 februarie 2023 
 
 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
  BOTCA ADRIAN – SERGIU 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 47/2023 

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. 

 
 
 


