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 H O T Ă R Â R E A  nr.  109 / 2019 

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu  a terenului înscris 

in CF 65720 Geoagiu  

 

                        Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

            Avand in vedere proiectul d ehotărâre nr. 106/19.08.2019, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr. 106/19.08.2019 prin care se propune trecerea din domeniul privat in domeniul 

public al orasului Geoagiu  a terenului înscris in CF 65720 Geoagiu, raportul de specialitate al 

Secretarului nr. 109/20.08.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

5925/27.08.2019, nr. 5939/27.08.2019 și nr. 5953/27.08.2019 ; 

            Ținând seama de Ghidul solicitantului pentru accesare MĂSURA 2 „Consolidarea și 

Diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultura ” din cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locală a teritoriului FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților acestora; 

              Reținând că terenul în suprafață de 28.357 mp înscris în CF 65720 Geoagiu este destinat 

construirii  unei zone de agreement la râul Mureș,  pentru care se va depune cerere de finanțare în 

cadrul apelului de proiecte lansat de FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților acestora 

– MĂSURA 2 „Consolidarea și Diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultura ” din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, finanțare nerambursabilă din fonduri europene alocate  în 

cadrul POPAM 2014-2020, Măsura III.2.,  

             În conformitate cu prevederile art. 863, lit. e din Legea nr. 287/2009- Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 296 alin. (2) și alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

              În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit.”c” si 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Geoagiu,  

judetul Hunedoara  a terenului in suprafață de 28.357 mp, categoria de folosință – neproductiv, 

înscris în CF 65720 Geoagiu, nr. cad. 65720, situat  în extravilanul satului Gelmar, oraș Geoagiu, pe 

malul stâng al râului Mureș . 

Art. 2. Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru întabularea dreptului de proprietate 

publică a orașului Geoagiu, asupra terenului identificat la art. 1 în cartea funciară. 

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

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

            Art.  4.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Serviciului Arhitect şef;  Comaprtimentului Contabilitate, salarizare; 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   

Geoagiu, 30.08.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Dîncșorean Aurel                                                                jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

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

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



 


