ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

H O T Ă R Â R E A nr. 129 / 2020
privind constatarea situației juridice a unui teren proprietate privată a orasului Geoagiu
Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara;
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 130/14.12.2020, referatul de aprobare al
primarului orasului Geoagiu nr. 131/ 14.12.2020 prin care se propune constatarea situației
juridice a terenului in suprafata de 81.506 mp, situat in extravilanul satului Bacaia, inscris
in CF 67350 Geoagiu, provenit din CF vechi nr. 7 Bacaia, nr. Top. 1017, proprietate privată
a orasului Geoagiu, raportul de specialitate al Secretarului nr. 129/14.12.2020, precum si
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 8975/16.12.2020, nr. 8984/16.12.2020 și
nr. 8993/16.12.2020;
Văzând organizarea unității administrativ teritoriale orasul Geoagiu, conform Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României , cu modificările și
completările ulterioare;
În considerarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată ;
În temeiul art. 129, alin. (14), art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE
Art. 1. (1) Se constată că, imobilul teren in suprafata de 81.506 mp, situat in
extravilanul satului Bacaia, inscris in CF 67350 Geoagiu, provenit din CF vechi nr. 7 Bacaia,
nr. Top. 1017, categoria de folosinta “neproductiv”, aparține orasului Geoagiu, în confomitate
cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea adminsitrativă a teritroiului României.
(2) Terenul descris în alineatul precedent nu este afectat de construcții și aparține
domeniului privat al orasului Geoagiu sens în care se va proceda la inventarierea acestuia
conform prevederilor legale.
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;
Compartimentului Buget, Financiar, Compartimentului contabilitate, salarizare,
Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală
Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
Geoagiu, 17.12.2020
Preşedinte de şedinţă
Achim Sorin Iosif

Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi:13, cvorum necesar: 8
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Secretar General
jr. Cimpoeşu Maria

