
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

 

  H O T Ă R Â R E  nr.  19/2022 

privind aprobarea preluării din administrare și transmiterea în folosința  Clubului Sportiv Gloria al 

orașului Geoagiu  a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu 

 

 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 Având în vedere Referatul de aprobare a primarului oraşului Geoagiu nr. 21/15.02.2022  prin care 

se  arată că este necesară  transmiterea în folosință CLUBULUI SPORTIV GLORIA AL ORAŞULUI 

GEOAGIU a bazelor sportive funcționale de pe raza orașului Geoagiu, precum și a unui trimer pentru 

desfășurarea activității, raportul de specialitate al Compartimentul Juridic și Executări Silite nr. 

21/14.02.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 41/23.02.2022, 55/23.02.2022 și 

69/23.02.2022;  

 În baza dispoziţiilor: 

-  art. 30 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale HGR nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

- art. 349 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- HCL Geoagiu    nr. 42 / 2013 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Al Oraşului Geoagiu, persoană 

juridică de drept public, organizat sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Geoagiu    

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit.”c” și ”d”, alin. (6) lit. ”b”,  alin. 7, lit. ”f”, art. 108 lit. 

”d” și  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 preluarea din administrare și transmiterea în folosință cu titlu gratuit  Clubului 

Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  a următoarelor bunuri din proprietatea privata a orașului Geoagiu:    

 

Nr. crt. Nr. de inventar Denumirea bunurilor Valoarea de inventar 

1 479 Teren de sport multifuncțional Gelmar, 

situat în intravilanul orașului Geoagiu, sat 

Gelmar 

518.913,36 lei 

2 477 Teren de sport IAS Gelmar, situat în 

intravilanul orașului Geoagiu, sat Gelmar, 

cartier IAS Gelmar, 

43.200,00 lei 

3 480 Teren de sport Aurel Vlaicu, situat în 

intravilanul orașului Geoagiu, sat Aurel 

Vlaicu 

83.241,20 lei 

4 667 Motounealtă Husquvarna 545 RX trimer 

mare 

2.799,00 lei 

 

 

 

          Art. 2.  (1) Darea în folosință cu titlu gratuit a bunurilor identificate la art. 1 către Clubul Sportiv 

Gloria al orașului Geoagiu se realizează până la data de 01.02.2032. 

(2) Bunurile se află în posesia Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, conform HCL 

Geoagiu nr. 112/2019. 



(3) UAT Orașul Geoagiu are următoarele obligaţii: 

a)să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare în 

folosinţă gratuită şi prin lege; 

b)să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public legitim 

o impune. 

(4)Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 

a)să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită; 

b)să permită accesul autorităţilor publice locale pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 

c)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

d) să suporte cheltuielile necesare folosinței bunului; 

e)la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a 

pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. 

(5)Folosinţa dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu 

gratuit, unei alte persoane. 

(6)Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autorităţile  publice locale cu 

privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate privată, precum şi la existenţa unor cauze sau 

iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 

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

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

           Art. 4. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

            - Instituției Prefectului Jud. Hunedoara; 

                       - Primarului oraşului Geoagiu; 

            - Compartimentului Contabilitate, Salarizare, Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu,  

se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, 

 

 

     

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

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

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


