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H O T Ă R Â R E A  nr.  57 / 2022 

 

privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Geoagiu Băi, înscris în  

CF 65661 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol 

”Alexandru Borza” Geoagiu 

 

 

Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara ; 

          Văzând proiectul de hotărâre nr. 61/16.05.2022 referatul de aprobare al primarului orasului 

Geoagiu nr. 61/16.05.2022, cu privire la schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală 

Primară Geoagiu Băi, înscris în  CF 65661 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de 

stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu, raportul de specialitate al Compartimentului 

Juridic și Executări Silite  nr. 64/16.05.2022 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

146/24.05.2022, 170/24.05.2022 și 194/24.05.2022;  

Având în vedere  faptul că imobilul pentru care se solicită aviz în vederea excluderii din baza 

materială a unităţii de învăţământ, este  clădirea fostei școli primare din satul Geoagiu Bai, în care nu se 

mai organizează cursuri și activități școlare de 7 ani; 

 Reținând solicitarea formulata de Detasamentul de Pompieri Orastie pentru organizarea unui 

punct de lucru SMURD, in perioada sezonului estival, in statiunea Geoagiu Bai ; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 112 alin. (6^2) și alin. (6^3) din Legea nr. 1/2011 privind 

educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (2) lit. “c” și ”d”, alin. (7) lit. ”a”, ”b”, ”d” și ”p”, ale art. 

139, alin (3), lit. ”g” și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.   Se aprobă schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală Primară Geoagiu 

Băi, înscris în  CF 65661 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul 

Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu, constând în : 

A1 – teren în suprafață de 619 mp, categoria de folosință ”curți-construcții”,  

A1.1 65661-C1 – clădire școală, în suprafață construită la sol de 326 mp,  

în vederea amenajării unui punct de lucru SMURD, in perioada sezonului estival, in statiunea 

Geoagiu Bai, administrat de Detasamentul de Pompieri Orastie. 

 

Art. 2.   În cazul în care, după schimbarea destinaţiei imobilului identificat la art. 1 activitatea 

educaţională se poate relua, existând solicitări în acest sens din partea comunităţii locale sau a 

inspectoratului şcolar judeţean, fiind îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să reamenajeze şi 

să readucă imobilul la standardele necesare desfăşurării activităţii educaţionale sau să asigure un alt 

spaţiu în acest sens, conform legislaţiei specifice şi prevederilor administrative care reglementează aceste 

aspecte. 

 

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

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 4.  Prezenta dispoziţie se comunica : 

- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Liceului Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu, Inspectoratului Școlar al județului 

Hunedoara 

 

 

Geoagiu, 26.05.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Coca Nicolaie                                                           Secretar General                                                                                                                 

                                                                            jr. CimpoeşuMaria 
  

 

 

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

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

 

 
 
 
 


