
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

  H O T Ă R Â R E A  nr.  37 / 2021 

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 324 mp, proprietatea privată a 

orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 Geoagiu, către proprietarii construcției edificate pe acest 

teren 

 

 

Consiliul Local al Orașului Geoagiu, județul Hunedoara întrunit în ședință ordinară în data 

de 20.04.2021; 

Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 44/09.04.2021, referatul de aprobare al  

Primarului Orașului Geoagiu nr. 43/09.04.2021  prin care se propune aprobarea vânzării directe 

a terenului în suprafață de 324 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 

Geoagiu, către proprietarii construcției edificate pe acest teren, raportul Secretarului nr. 

39/12.04.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 108/15.04.2021, nr. 

120/15.04.2021, nr. 132/15.04.2021 ; 

Văzând cererea înregistrată sub nr. 3369/09.03.2021 formulată de  doamna Ana Daniela 

prin care solicită cumpărarea terenului aferent imobilului construcție Vila 2, al cărei proprietară 

este, împreună cu soțul său, imobil dobândit prin cumpărare; 

 In conformitate art. 108 lit. ”e”,  art. 129 alin. (6) lit. ”b”,  art. 364 alin. (1) şi ale art. 

139, alin. (2), din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Aproba vânzarea directă a terenului în suprafață de 324 mp, proprietatea privată a 

orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 Geoagiu, către proprietarii construcției edificate pe acest 

teren, domnii Ana Mihai –Ioan și soția, Ana Daniela. 

Art. 2. Consiliul local Geoagiu  îşi însuşeşte raportul de evaluare a terenului, executat de  

DIBALCRIS APPRAISAL SERVICES SRL  şi stabileşte prețul de vânzare  la suma de  48.600 

lei. 

Art. 3. Imputernicește pe dl. Cărăguţ Vasile, primarul orasului Geoagiu, sa semneze 

contractul de vanzare cumparare in forma autentica. 

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, salarizare; 
Geoagiu, 20.04.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

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

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 11 

 


