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JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  30/ 2020 

privind stabilirea  regimului juridic al unor imobile situate în 

 intravilanul orașului Geoagiu, jud. Hunedoara 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 30/16.03.2020, referatul de aprobare al 

primarului orasului Geoagiu nr. 31/16.03.2020, prin care se arată  că  imobilele: 

1. teren în suprafață de 619 mp și construcție A1.1, înscrise în CF 65661 Geoagiu, nr. cad. 

65661 - localitatea Geoagiu Bai, jud. Hunedoara,  reprezintă clădirea Școlii primare din 

satul Geoagiu Bai și terenul aferent acesteia, care sunt inventariate în domeniul public al 

orașului Geoagiu, la poz. 296-300, atestat prin HGR nr. 1352/2001 privind atestarea 

domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Hunedoara, Anexa 9- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Geoagiu, 

2. teren în suprafață de 2259 mp și construcția extratabulara,  înscrise în CF 6960 Geoagiu, nr. 

top. 545, 547, 548, 549, 560, 561 - localitatea Bozes, jud. Hunedoara,  reprezintă clădirea 

Școlii primare din satul Bozes și terenul aferent acesteia, care sunt inventariate în domeniul 

public al orașului Geoagiu, la poz. 301 - 303, atestat prin HGR nr. 1352/2001 privind 

atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din județul Hunedoara, Anexa 9- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Geoagiu, 

3. teren în suprafață de 575 mp și construcție A1.1, înscrise în CF 66964 Geoagiu, nr. top. 

359/2/2/a - localitatea Renghet, jud. Hunedoara,  reprezintă clădirea Școlii primare din satul 

Renghet și terenul aferent acesteia, care sunt inventariate în domeniul public al orașului 

Geoagiu, la poz. 304-306, atestat prin HGR nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Hunedoara, Anexa 9- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Geoagiu, 

raportul Secretarului nr. 30/16.03.2020, precum si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 2405/24.03.2020, nr. 2429 / 24.03.2020 si nr. 2452 / 24.03.2020 

Ţinând seama de prevederile  art. 112 alin. (2) din legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin.(2) , lit.”c”, alin. (7), lit. ”a”, și art. 139 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,; 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.   Se constată că imobilele: 

-  teren în suprafață de 619 mp și construcție A1.1, înscrise în CF 65661 Geoagiu, nr. cad. 

6561 - situate în intravilanul orașului Geoagiu, sat Geoagiu Bai, str. Scolii, nr. 1, jud. 

Hunedoara  

-  teren în suprafață de 2259 mp și construcția extratabulara,  înscrise în CF 6960 Geoagiu, 

nr. top. 545, 547, 548, 549, 560, 561 - situate în intravilanul orașului Geoagiu, sat Bozes, 

nr. 74, jud. Hunedoara 



 

 

- teren în suprafață de 575 mp și construcție A1.1, înscrise în CF 66964 Geoagiu, nr. top. 

359/2/2/a - situate în intravilanul orașului Geoagiu, sat Renghet, nr. 42,  jud. Hunedoara 

fac parte din domeniul public al oraşului Geoagiu.  

      Art. 2. Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru întabularea dreptului de proprietate 

publică al oraşului Geoagiu asupra imobilelor identificate la art.1, în cartea funciară. 

      Art. 3.   Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

           Art. 4. Prezenta hotarare se comunica : 

  - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; Primarului oraşului Geoagiu; Serviciului 

Registrul Agricol, OCPI Hunedoara. 

 

 
Geoagiu, 25.03.2020 

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                                      Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                                          Secretar General 

                                                                                                                                  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 

 


