
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU 

 
 

 
 H O T Ă R Â R E A   nr.  48 / 2021 

privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea 

schimbării destinației imobilului teren și construcție, înscris în CF 63856 Geoagiu 
  

 

Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara ; 

          Văzând proiectul de hotărâre nr. 53/14.05.2021, referatul de aprobare al primarului orașului 

Geoagiu nr. 52/14.05.2021, cu privire la solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru 

emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului construcție și  teren, înscris în CF 

63856 Geoagiu, raportul de specialitate al Secretarului nr. 49/14.05.2021, avizele comisiilor de 

specialitate nr. 143/24.05.2021, nr. 160/24.05.2021, nr. 177/24.05.2021; 

 Având în vedere  faptul că imobilul construcţie centrală termică înscris în CF 63856 Geoagiu a 

fost edificat în anul 1974 şi a fost scos din funcţiune în anul 1990, a făcut parte din baza materială a 

unităţii de învăţământ  Liceul Tehnologic Agricol  “Alexandru Borza” Geoagiu, dar nu a fost o 

construcţie folosită în procesul educativ; 

 Reținând prevederile  HCL Geoagiu  nr.  39 / 2021 privind aprobarea participării UAT Orașul 

Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 112 alin (6) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului MEN nr. 5819 /2016 privind aprobarea 

procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia; 

În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (2) lit. “c” și ”d”, alin. (7) lit. ”a”, ”b”, ”d” și ”p”  şi ale art. 

139, alin (3), lit. ”g” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1.  Se  solicită Ministrului Educaţiei Naţionale avizul conform în vederea schimbării destinaţiei 

imobilului  înscris în CF 63856 Geoagiu, nr. cad. 63856, constând în : 

A1 – teren în suprafață de 1301 mp, categoria de folosință ”neproductiv”,  

A1.1 63856-C1 – clădire centrală termică, în suprafață construită la sol de 130 mp,  

în vederea  edificării unui centru medical local. 

Art. 2.   Serviciul Arhitect Şef va proceda la elaborarea Memoriului de specialitate care va fi înaintat 

împreună cu prezenta hotărâre Ministerului Educaţiei Naţionale. 

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

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4.  Prezenta dispoziţie se comunica : 

- Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Ministerului Educaţiei Naţionale, 

- Liceului Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu, Inspectoratului Școlar al județului 

Hunedoara 
Geoagiu, 27.05.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                              Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 


