
  

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

     H O T Ă R Â R E A    nr.  129/ 2019 

privind aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, 

jud. Hunedoara,  înscris în CF 63967 Geoagiu 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 131/21.10.2019, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr. 131/21.10.2019 prin care se propune aprobarea documentaţiei de  dezlipire a 

imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara,  înscris în CF 63967 Geoagiu, 

raportul de specialitate al Secretarului nr. 130/ 21.10.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 7341/29.10.2019, nr. 7351/29.10.2019 și nr. 7361/29.10.2019; 

  Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil emis de OCPI Hunedoara, nr. 18300 / 

06.09.2019,  privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 63967  în 13 loturi; 

 Reţinând prevederile art. 25 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată 

3, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministerului Administraţiei şi 

Internelor – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În baza prevederilore art. 129 alin (2) lit “c”, alin. (6) lit. “c”  si ale art. 139 alin. (3) lit. “e”  din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1.   Se aprobă  documentaţia de  dezlipire  a imobilului teren situat în extravilanul oraşului Geoagiu, 

jud. Hunedoara,  înscris în CF 63967 Geoagiu. 

Art.  2.  Se parcelează imobilul identificat la art. 1 în  13 loturi, după cum urmează: 

Lotul 1 – fanat – suprafaţă 331 mp, nr. cadastral 66737, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 2 – fanat – suprafaţă 510 mp, nr. cadastral 66738, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 3 – fanat – suprafaţă 452 mp, nr. cadastral 66739, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 4 – fanat – suprafaţă 249 mp, nr. cadastral 66740, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 5 – fanat – suprafaţă 392 mp, nr. cadastral 66741, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 6 – fanat – suprafaţă 455 mp, nr. cadastral 66742, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 7 – fanat – suprafaţă 879 mp, nr. cadastral 66743, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 8 – fanat – suprafaţă 442 mp, nr. cadastral 66744, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 9 – fanat – suprafaţă 501 mp, nr. cadastral 66745, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 10 – fanat – suprafaţă 374 mp, nr. cadastral 66746, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 11 – fanat – suprafaţă 377 mp, nr. cadastral 66747, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 12 – fanat – suprafaţă 210 mp, nr. cadastral 66748, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Lotul 13 – fanat – suprafaţă   25 mp, nr. cadastral 66749, domeniu privat al oraşului Geoagiu,  

Art. 3. Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru întabularea dreptului de proprietate privata  a 

oraşului Geoagiu asupra celor 13  loturi nou formate, în cartea funciară.  

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare 

Art.  5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; Compartimentului contabilitate; Serviciului Registrul agricol, 

gospodărie comunală. 

Geoagiu, 31.10.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


