ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
ORAŞUL GEOAGIU

H O T Ă R Â R E A nr. 33 / 2020
privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60739 Geoagiu
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
Consiliul local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
29.03.2021;
Având in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr. 37/ 24.03.2021, prin
care se propune aprobarea trecerii terenului în suprafață de 300 mp înscris în CF 60935 Geoagiu din
proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu, raportul de specialitate al
Secretarului nr. 35/ 24.03.2021, precum și avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru probleme
juridice si de disciplina, munca si protectie sociala, protectia mediului si turismnr. 95/24.03.2021;
Ţinând seama de faptul că acest teren nu este revendicat potrivit dispoziţiilor legii nr. 18/1991,
legii nr. 1/2000 sau legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu este retrocedat şi nu
este grevat de alte sarcini, care să împiedice trecerea în proprietatea oraşului Geoagiu.
Reținând prevederile Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, nr. 22/22.09.2016, publicată în M. Of. Nr. 947/24.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 553 și art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991
privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit.”c” si art. 139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Aproba trecerea din proprietatea Statului Român in proprietatea privata a orasului Geoagiu și
în administrarea Consiliului Local Geoagiu:
- a terenului în de 300 mp, înscris în CF 60739 Geoagiu, nr. cad. 60739, situat în intravilanul
orasului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, județul Hunedoara, în incinta împrejmuită a sediului
Primăriei orașului Geoagiu.
Art. 2. Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru întabularea dreptului de proprietate privată
al oraşului Geoagiu asupra imobilului 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 jud.Hunedoara;
- Primarului oraşului Geoagiu; Compartimentului Contabilitate, salarizare;
Geoagiu, 29.03.2021
Preşedinte de şedinţă
Călugăr Carmen Maria

Vot secret. Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” ,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8

Contrasemnează
Secretar General
jr. Cimpoeşu Maria

