
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  46/2022 

privind aprobarea vânzării directe a unui lot de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, 

către proprietarul construcției edificate pe acest teren 

 

 

              Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 49/11.05.2021, referatul de aprobare al  

Primarului Oraşului Geoagiu nr. 49/11.05.2022  prin care se propune aprobarea vânzării directe 

a unui lot de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției 

edificate pe acest teren, raportul de specialitate al Compartiment Juridic și Executări silite  nr. 52/ 

11.05.2022 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 134/24.05.2022, 

158/24.05.2022 și 182/24.05.2022; 

Văzând cererea înregistrată sub nr. 2830/04.05.2022 formulată de proprietarul construcției 

garaj, titular al dreptului de concesiune asupra terenului in suprafață de 56 mp înscris in CF 

61377 Geoagiu, prin care solicită cumpărarea terenului aferent garajului edificat pe lotul de 

teren concesionat; 

 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.  Aprobă vânzarea directă a lotului de teren intravilan,  în suprafață de 56 mp, 

înscris în CF 61377 Geoagiu, nr. cad. 61377,  proprietate privată a oraşului Geoagiu, către 

proprietarul construcției edificate pe acesta, domnul Pașca Iosif.  

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

evaluator autorizat Bardan Liliana,  şi stabileşte prețul de vânzare  la suma de  8.400 lei/lot. 

Art. 3. Imputerniceste pe dl. Cărăguţ Vasile, primarul orasului Geoagiu, să 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, 26.05.2022 

 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Coca Nicolaie                                                           Secretar General                                                                                                                 

                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 
 

 
 

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

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

 


