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H O T Ă R Â R E A   nr.  45 / 2021 

privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu   

 

 

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

20.04.2021; 

            Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 50/14.04.2021, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr. 49/14.04.2021 prin care se propune trecerea din domeniul privat in domeniul 

public al orasului Geoagiu  a imobilului teren in suprafață de 300 mp, inscris in CF 60739, nr. cad. 

60739,  situat în intravilanul orașului Geoagiu, raportul Secretarului nr. 46/14.04.2021, precum și 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 115/15.04.2021, nr. 128/15.04.2021, nr. 

140/15.04.2021; 

              Reținând faptul că au fost demarate procedurile reglementate pentru elaborarea documentațiilor 

tehnico-economice aferente proiectului ”Regenerarea urbană a zonei centrale a orașului Geoagiu”, iar 

terenul pe care se vor face investițiile publice trebuie să aparțină domeniului public al unității 

administrativ-teritoriale;  

             În conformitate cu prevederile art. 863, lit. e din Legea nr. 287/2009- Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 296 alin. (2) și alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

              În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit.”c” si art. 139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

            Art. 1.   Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Geoagiu,  județul 

Hunedoara  a  imobilului  teren in suprafață de 300 mp, categoria de folosință – neproductiv, înscris în 

CF 60739 Geoagiu, nr. cad. 60739, situat  în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 

141, jud. Hunedoara. 

Art. 2.    Se declară imobilul teren identificat la art. 1 ca fiind de interes public local. 

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

publică a orașului Geoagiu, asupra imobilelor identificate la art. 1 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 hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Serviciului Arhitect şef;  Compartimentului Contabilitate, salarizare; 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   

 

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: 8 


