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H O T Ă R Â R E A   nr.  61/2022 

privind revocarea HCL Geoagiu  nr.  40 / 2022 

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600 mp, înscris în CF 68467, proprietate privată a 

orașului Geoagiu, către Barjica Ioan, proprietarul construcției edificate pe acest teren 

 

 

 

          Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Având in vedere proiectul de hotărâre nr. 65/16.05.2022, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 65/16.05.2022, prin care se propune revocarea HCL Geoagiu  nr. 40 / 2022 

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600 mp, înscris în CF 68467, proprietate privată a 

orașului Geoagiu, către Barjica Ioan, proprietarul construcției edificate pe acest teren, raportul de 

specialitate al Compartimentului Juridic și Executări Silite  nr. 68/16.05.2022 precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 150/24.05.2022, 174/24.05.2022 și 198/24.05.2022.; 

În baza prevederilor art.  364 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, ținând seama de faptul că imobilul construcție proprietatea 

domnului Barjica Ioan nu este înscris în cartea funciară; 

În conformitate cu reglementările art. 129 alin.(2) lit.”c”, ale art. 139 alin.(1) și ale art. 196 

alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. La data adoptarii prezentei hotarari se revocă Hotărârea  Consiliului local Geoagiu nr.  

40 / 2022 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600 mp, înscris în CF 68467, 

proprietate privată a orașului Geoagiu, către Barjica Ioan, proprietarul construcției edificate pe acest 

teren. 

  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,  

- Se aduce la cunoștință publica prin publicare pe site-ul www. geoagiu.ro. 

 

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 

 

 

 

 

 


