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  H O T Ă R Â R E A  nr.  70 / 2021 

privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al orașului Geoagiu   

 

            Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

            Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 76 din 16/07/2021, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr. 75/16.07.2021 prin care se propune trecerea din domeniul privat in domeniul 

public al orașului Geoagiu  a unor imobile terenuri situate în intravilanul orașului Geoagiu, raportul de 

specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr. 74/16.07.2021 precum și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate nr. 218/26.07.2021, nr. 229/26.07.2021, nr. 240/26.07.2021; 

Având în vedere finalizarea contractului de finanțare nr. 1223/13.04.2018 aferent proiectului 

„Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul 

Geoagiu”, unde conform Anexei 1– Stadiul condițiilor de îndeplinit și recomandărilor de implementat în 

perioada de implementare/durabilitate: beneficiarul are obligația  ca în termen de 1 an după efectuarea 

plății finale să înscrie clădirea care a făcut obiectul reabilitării/modernizării/extinderii/dotării și terenul 

aferent, în domeniul public al unității administrativ teritoriale – în categoria clădirilor cu funcțiune 

socială. 

Luând în considerare Raportul privind vizita la fața locului din data de 10.06.2021, unde la 

Secțiunea 7 – Concluzii și recomandări cu privire la acest proiect – se recomandă urgentarea trecerii în 

domeniul public al unității administrativ teritoriale la categoria clădirilor cu funcțiuni sociale – a clădirii 

care a făcut obiectul reabilitării/modernizării/extinderii/dotării și a terenului aferent, precum și obținerea 

licenței de funcționare a centrului de zi și informarea OI ADR Vest în legătură cu aceasta, 

Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 60938/09.07.2021, imobilul identificat prin nr. 

cadastral 60938, în suprafață de 683 mp, este întăbulat cu drept de proprietate în domeniul privat al 

orașului Geoagiu, prin urmare se impune trecerea acestuia în domeniul public și înscrierea clădirii în 

categoria clădirilor cu funcțiuni sociale, 

             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.    Aprobă trecerea din domeniul privat a imobilului în suprafață de 683 mp, situat în Orașul 

Geoagiu, strada Feredeului nr. 1, identificat prin număr cadastral 60938, în domeniul public al Orașului 

Geoagiu și înscrierea clădirii ce a făcut obiectul proiectului  „Înființarea Centrului de Zi și a Unității de 

îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu” la categoria clădiri cu funcțiune 

socială. 

 

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

publică a orașului Geoagiu, asupra imobilelor identificate 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 hotărâre se comunica: 

- Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Serviciului Arhitect şef;  Compartimentului Contabilitate, salarizare; Compartiment 

Implementare Proiecte 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   

 

 

Geoagiu, 29.07.2021 

 Contrasemnează 

Preşedinte de  şedinţă                                                               Secretar General 

Nyeste Iulia Elena                                                            Jr. CIMPOEȘU MARIA ILEANA 

  

 

 
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 
 


