
ROMANIA  
HUNERDOARA       
COMUNA BAIA DE CRIS       
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
HOTARAREA NR.52 / 2021 

 
privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de Cris a unei strazi de 

interes local si declararea acesteia de uz si interes public local  
 
 

Consiliul local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara 
Avind in vedere: 

- Referatul de aprobare nr.44/28/1.10.2021 a primarului comunei Baia de Cris privind 
constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de Cris a unei strazi de interes 
local si declararea acesteia de uz si interes public local si Proiectul de hotarire nr.44/2021 
privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de Cris a unei strazi de 
interes local si declararea acesteia de uz si interes public local  

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.54/28/20.10.2021 
-avizul comisiei pentru agricultura  , activitatieconomico-financiare,amenajarea 

teritoriului si urbanism nr. 82/1426/26.10.2021 
Avind in vedere dispozitiile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica ,republicata 
Având în vedere prevederile:  

-  art. 24 alin.3 coroborat cu prevederile art.41 alin.5 din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 861, art.881, și ale art. 888 din Lg.nr.287/2009 privind  Codul Civil,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare 
- art.8 din O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare  
Ținând seama de prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit. a),art.243 alin.1 
lit.(a) și a art. 286 alin.4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare  

 
 

H O T A R A S T E: 
 

 
Art.1 Se constata apartenenta la domeniul public al comunei Baia de Cris a unei strazi 

de interes local si declararea acesteia de uz si interes public local   conform anexei nr.1 la 
prezenta hotarire 

Art.2 Se declara de uz si interes public local strada  prevazuta la art.1 
Art.3 Se insuseste Planul de amplasament si delimitare a imobilului  identificat conform 

anexei nr.2 la prezenta hotarire si se transmit OCPI Hunedoara-BCPI Brad in vederea intabulari 
acestora 

Art.4 Anexele nr.1-2 fac parte integranta la prezenta hotarire  
Art.5 Prezenta hotarire poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
 



Art.6 Prezenta hotarire se comunica: 
- Primarului comunei Baia de Cris 
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara 
- OCPI Hunedoara-BCPI Brad 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA  
JULA CAMELIA-VOICHITA         
         CONTRASEMNEAZĂ  

  SECRETAR GENERAL 
         RUSU LUCIA 
 

BAIA DE CRIS  29.10.2021 
 

Nr.de consilieriprezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţiînfuncţie 

Cvorumulnecesarpentruadoptaremajoritate ___________, art.5 lit.___) ______ voturi 

Adoptatăprinvotdeschis 

Voturipentru __________ 

Voturiîmpotrivă________ 

Abţineri _______________  
 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR.______/_____________. 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuniefectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnăturapersoaneiresponsa

bilesăefectuezeprocedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptareahotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, 

prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

2 Comunicareacătreprimar ______/__/_____  

3 Comunicareacătreprefectuljudeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţapublică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numaiîncazulcelei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărâreadevineobligatoriesau produce efectejuridice, 

dupăcaz 
______/__/_____  

 
 

 
 

 



ROMANIA   
JUDETUL HUNEDOARA      
COMUNA BAIA DE CRIS      
CONSILIUL LOCAL          
      
 
 
      Anexa nr. 1 la HCL NR.52 /2021 
 
 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE 
strada de interes local din domeniul public al comunei Baia de Cris declarata de uz si 

interes public local  
 
 

 
 

Nr. crt. Codul de 
clasificare 

Denumirea drumului, a 
străzi 

Suprafața 
(mp), 
 

Categoria 
funcțională 

1 1.3.7.1 Strada’’ Dumbrava ‘’ loc. 
Lunca 

5050 Stradă 

 
   

PRESEDINTE DE SEDINTA  
JULA CAMELIA-VOICHITA         
         CONTRASEMNEAZĂ  

  SECRETAR GENERAL 
         RUSU LUCIA 
 

BAIA DE CRIS  29.10.2021 
 

 

Nr.de consilieriprezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţiînfuncţie 

Cvorumulnecesarpentruadoptaremajoritate ___________, art.5 lit.___) ______ voturi 

Adoptatăprinvotdeschis 

Voturipentru __________ 

Voturiîmpotrivă________ 

Abţineri _______________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR.______/_____________. 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuniefectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnăturapersoaneiresponsa

bilesăefectuezeprocedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptareahotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, 

prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

2 Comunicareacătreprimar ______/__/_____  

3 Comunicareacătreprefectuljudeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţapublică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numaiîncazulcelei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărâreadevineobligatoriesau produce efectejuridice, 

dupăcaz 
______/__/_____  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
PRIMAR 
NR.44/28/1.10.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
La proiectul de hotarire privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de 
Cris a unor drumuri si strazi de interes local si declararea acestora de uz si interes public local 

 
 

Art.888 din Lg.nr.287/2009 privind  Codul Civil,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare arata ca :– Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic 
notarial, a hotărârii judecătorești rămase definitivă, a certificatului de moștenitor sau în baza 
unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta,  

In conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare ,drumurile de interes 
local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi 
clasificate ca: 
Drumuri comunale, care asigură legăturile: 

(i) Între reședința de comună și bsatele componente sau cu alte sate; 
(ii) Între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate; 
(iii) Între sate; 

Drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora; 
Străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, 
chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță, etc. 

S-au delimitat conform planurilor de amplasament anexa nr.2 la proiectul de hotarire o 

strada in satul Lunca care este declarata de uz si interes public local sunt conform anexei 

nr.1 la proiectul de hotarire pentru a putea fi intabulata si apoi sa se procedeze la completarea 
domeniului public al comunei 
 

Având în vedere că cele aratate mai sus  
 
          PROPUN: 
 

Adoptarea proiectului de hotarire privind constatarea apartenentei la domeniul public al 
comunei Baia de Cris a unor drumuri si strazi de interes local si declararea acestora de uz si 
interes public local 
 
 
 
 
     INITIATOR PROIECT 
     PRIMAR 
     GORCEA MIHAIU-LIVIU 
 
       BAIA DE CRIS 1.10.2021 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS  
PRIMARIA  
NR.54/28/20.10.2021 

 
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarire privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de 
Cris a unei strazi de interes local si declararea acesteia de uz si interes public local 

 
 
 

Drumurile de interes local apartinproprietatii publice a unitatii administrative pe 
teritoriulcareia se aflasi pot fi clasificate ca: 
a)drumuri comunale, care asiguralegaturile: 
-  intreresedinta de comunasisatelecomponentesau cu alte sate;  
- intreorassisatele care ii apartin, precum si cu alte sate;  
-intre sate;  
 b)drumuri vicinale - drumuricedeservescmaimulteproprietati, fiind situate la limiteleacestora; 
 c)strazi - drumuripublice din interiorullocalitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, 
chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.  
 S-au delimitat conform planurilor de amplasament anexa nr.2 la proiectul de hotarire 
strada in satul Lunca care este  declarata de uz si interes public local astfel: 

 

Nr. crt. Codul de 

clasificare 

Denumirea drumului, a 

străzi 

Suprafața 

(mp), 

 

Categoria 

funcțională 

1 1.3.7.1 Strada’’ Dumbrava ‘’ loc. 

Lunca 

5050 Stradă  

 
Având în vedere prevederile art. 24 alin.3 coroborat cu prevederile art.41 alin.5 din 

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și 
completările ulterioare,art. 861, art.881, și ale art. 888 din Lg.nr.287/2009 privind  Codul 
Civil,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,art.8 din O.G.nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare este necesara 
constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de Cris a acestei strazi aratate mai 
sus  si declararea acesteia de uz si interes public local 

 
 
 
   INTOCMIT  
   CONSILIER 
   RAD LIA 
 
 
 
 
     BAIA DE CRIS 20.10.2021 
 
 
 

 

 

 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia  de  specialitate pentru Agricultura  ,  
Activitati economico—financiare, 
Amenajarea teritoriului si urbanism   
Nr.82/1426/26.10.2021 
 
 

A V I Z 
 
la  proiectul de hotărâre privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de 

Cris a unei strazi de interes local si declararea acesteia de uz si interes public local 
 

 
 

 

            Comisia de specialitate pentru  pentru agricultura  , activitati economico-
financiare,amenajarea teritoriului si urbanism luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind 
constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Baia de Cris a unei strazi de interes 
local si declararea acesteia de uz si interes public localconstată că : 
-  proiectul de hotarare reglementeaza in spiritul legii o problema de interes local actuala si 
oportuna si totodata respecta prevederile dispozitiilor art. 24 alin.3 coroborat cu prevederile 
art.41 alin.5 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu 
modificările și completările ulterioare,art. 861, art.881, și ale art. 888 din Lg.nr.287/2009 privind  
Codul Civil,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,art.8 din O.G.nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 

  Pentru aceste considerente comisia de specialitate mai sus mentionata avizeaza 
favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului local sa-l dezbata si sa-l adopte in forma 
prezentata . 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE 
COLPOȘ-IANCU ADRIAN 
     SECRETAR 
     BANCIU MARIUS-ALIN 
         MEMBRII: 
        URDEA GHEORGHE 
        SANDRU MIHAI-CLAUDIU 
        JULA CAMELIA-VOICHITA 

 
BAIA DE CRIS 26.10.2021 

 
 

 
 



 


