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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 
  H O T Ă R Â R E A  nr.  22/ 2021 

privind  inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al orașului Geoagiu 

  

 

  Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 28/09.02.2021, referatul de aprobare al primarului oraşului 

Geoagiu nr. 27 /09.02.2021  prin care se propune inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al orașului Geoagiu, respectiv, stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de 

inventariere, precum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei, raportul 

de specialitate al Secretarului nr. 24/09.02.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale consiliului local nr. 71/15.02.2021, nr. 73/15.02.2021 și nr. 75/15.02.2021; 

În baza dispozițiilor art. 3 din Normele Tehnice  pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate 

prin  HGR nr. 392/2020 și ale  art. 289 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. (1) Se aprobă  inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Geoagiu. 

            (2)  Se aprobă perioada în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Geoagiu de la 01.05.2021 până la 30.11.2021. 

            (3) Publicarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Geoagiu 

pe pagina de internet www.geoagiu.ro  se va face până la data de 31.12.2021. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

   Art. 3.   Prezenta hotarare se comunica : 

-    Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   

 

Geoagiu, 17.02.2021 

   

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
 
 
 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 12  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar: 8 

http://www.geoagiu.ro/

