
 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 HOTĂRÂREA NR. 85/2021 

privind  aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul localității 

Geoagiu, având număr cadastral 65236, în două parcele, respectiv CF 68504 în suprafață de 4421 mp 

și CF 68505 în suprafață de 83913 mp 

 

Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Având în vedere referatul nr. 92/16.08.2021  al domnului Primar privind aprobarea 

documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul loc. Geoagiu, având număr 

cadastral 65236, în două parcele, respectiv: CF 68504 în suprafață de 4421 mp și CF 68505 în 

suprafață de 83913 mp, raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr/ 

90/16.08.2021 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 258/27.08.2021, nr. 

267/27.08.2021, nr. 276/27.08.2021. 

Este necesara realizarea acestei dezlipiri a parcelei în suprafață de 4421 mp, deoarece se va 

utiliza pentru proiectul “Revitalizarea zonei centrale a orașului Geoagiu, județul Hunedoara”, depus 

în cadrul apelului dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 

2014-2020, Axa prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte 

finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 - 

Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa 

proiecte mature,  Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru 

beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari 

FESI. 

Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar din 

POAT 2014-2020,  au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost 

pregătite documentațiile tehnico-economice, în condițiile care vor fi prevăzute de ghidurile 

solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027, sub sancțiunea 

restituirii finanțării acordate în condițiile prevăzute de contractele de finanțare pentru pregătirea 

documentațiilor tehnico-economice.  

Documentația de dezmembrare a fost depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al 

județului Hunedoara și a fost verificată și validată operațiunea în baza de date grafică, urmând ca după 

aprobarea parcelării de către Consiliul Local Geoagiu, să fie întabulată în cartea funciară. 

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

16632/28.07.2021, privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 65236  în 2 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, recepție și înscriere în evidentele de cadastru și carte 

funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1 Aprobă dezlipirea imobilului în suprafață de 88334 mp, situat în Orașul Geoagiu,  

identificat prin număr cadastral 65236, in doua parcele, respectiv CF 68504 în suprafață de 4421 mp și 

CF 68505 în suprafață de 83913 mp. 

 



          Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

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

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

 Primarului oraşului Geoagiu; 

 Compartimentului Contabilitate; 

 Compartimentul Implementare Proiecte 

 

 

Geoagiu, 31.08.2021 
 

 Contrasemnează 

Preşedinte de  şedinţă                                                               Secretar General 

Dâncșorean Aurel Jr. CIMPOEȘU MARIA ILEANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 13, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


