
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

    H O T Ă R Â R E A   nr.  49 / 2020 

privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu a terenurilor  înscrise în CF 

60121 Geoagiu si in CF 60116 Geoagiu 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 49/21.04.2020,  referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr.  50 / 21.04.2020, prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public  in 

domeniul privat al orasului Geoagiu a terenurilor  înscrise în CF 60121 Geoagiu si in CF 60116 Geoagiu, 

raportul de specialitate al Secretarului nr. 51/21.04.2020, precum si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local Geoagiu nr. 3104/29.04.2020, nr. 3112/29.04.2020 si nr. 

3120/29.04.2020;   

Ţinând seama de faptul că acest teren nu este revendicat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 18/1991, 

Legii nr. 1/2000 sau Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu este retrocedat şi nu 

este grevat de alte sarcini, care să împiedice trecerea în proprietatea privata a oraşului Geoagiu, nu mai 

este de utilitate publica, in prezent avand destinatia de parcare pentru o unitate turistica.   

În baza dispoziţiilor art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale 

art.864 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2),  lit.c),  art. 139,  alin. (3) si  art.196, alin.(1), lit.a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1.    Aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului Geoagiu a terenurilor: 

- în suprafață de 68 mp, înscris în CF 60121 Geoagiu, situat în intravilanul stațiunii Geoagiu Băi. 

- în suprafață de 132 mp, înscris în CF 60116 Geoagiu, situat în intravilanul stațiunii Geoagiu Băi. 

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

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

Art. 3.    Terenurile în suprafață de 68 mp, înscris în CF 60121 Geoagiu si in suprafață de 132 mp, 

înscris în CF 60116 Geoagiu, situate în intravilanul stațiunii Geoagiu Băi, se vor inventaria în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Geoagiu, având o valoare de 137,31 lei/mp. 

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

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

 Art. 5.     Prezenta hotarare se comunica : 

  - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

                          - Primarului oraşului Geoagiu; 

              -  Compartimentului Contabilitate; 

                          -  Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Orăștie. 

 

Geoagiu, 30.04.2020 

        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 
 

 

 


