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   H O T Ă R Â R E A   nr.  84/2022 

privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local Geoagiu în anul 2022 

 

 

          Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Având in vedere  proiectul de hotărâre nr. 85/23.06.2022 și  referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 85/23.06.2022, prin care se propune revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul 

local Geoagiu în anul 2022,  astfel: 

- Revocarea HCL nr. 50/26.05.2022 privind darea în administrare către Liceul Tehnologic 

Agricol ”Al. Borza” Geoagiu a Complexului imobil format din teren în suprafață de 5695 mp, categoria 

de folosință ”curți-construcții” și imobilele C1 – C18,înscris în CF 67408 Geoagiu, cu destinația Ferma 

Didactică, proprietatea privată a orașului Geoagiu, motivat de faptul că în cuprinsul actului administrativ 

nu sunt menționate termenul pentru care se dă imobilul in administrare și termenul la care se predă 

imobilul către administrator, urmând să fie promovat un alt proiect de hotărâre complet; 

- Revocarea HCL nr. 53/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și 

construcție – Școală Primară Homorod Suseni, situat în satul Homorod, nr. 170, folosit de unitatea de 

învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- Revocarea HCL nr. 54/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție 

– Școală Primară Văleni, situat în satul Văleni, nr. 33, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de 

stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- Revocarea HCL nr. 55/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție 

– Școală Primară Renghet, înscris în CF 66964 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar 

de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- Revocarea HCL nr. 56/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție 

– Școală Primară Bozeș, înscris în CF 66960 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar 

de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

Motivat de faptul că pentru aceste imobile nu există documentații cadastrale pentru actualizarea 

înscrierilor din cartea funciară și nu este întabulat dreptul de proprietate publică al orașului Geoagiu 

asupra unor imobile care fac parte din baza materială a unității de învățământ preuniversitar de stat; 

- Revocarea HCL nr. 58/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție 

– Centrală termică veche, înscris în CF 63856 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar 

de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu, întrucât imobilul este inventariat și 

întabulat în proprietatea privată a orașului Geoagiu și nu mai face parte din baza materială a unității de 

învățământ preuniversitar de stat, astfel încât nu se justifică schimbarea destinației; 

Reținând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Executări Silite nr. 

89/23.06.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Geoagiu 

înregistrate sub nr. 235/27.06.2022, nr. 246/27.06.2022 și nr. 257/27.06.2022 

În conformitate cu reglementările art. 129 alin.(2) lit.”c”, ale art. 139 alin.(1) și ale art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. La data adoptarii prezentei hotarari se revocă următoarele Hotărâri ale  Consiliului local 

Geoagiu: 

- HCL nr. 50/26.05.2022 privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Agricol ”Al. 

Borza” Geoagiu a Complexului imobil format din teren în suprafață de 5695 mp, categoria de folosință 
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”curți-construcții” și imobilele C1 – C18,înscris în CF 67408 Geoagiu, cu destinația Ferma Didactică, 

proprietatea privată a orașului Geoagiu; 

- HCL nr. 53/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală 

Primară Homorod Suseni, situat în satul Homorod, nr. 170, folosit de unitatea de învăţământ 

preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- HCL nr. 54/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală 

Primară Văleni, situat în satul Văleni, nr. 33, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat 

Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- HCL nr. 55/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală 

Primară Renghet, înscris în CF 66964 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat 

Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- HCL nr. 56/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Școală 

Primară Bozeș, înscris în CF 66960 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat 

Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu 

- HCL nr. 58/26.05.2022 privind schimbarea destinației imobilului teren și construcție – Centrală 

termică veche, înscris în CF 63856 Geoagiu, folosit de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat 

Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu. 

  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,  

- Se aduce la cunoștință publica prin publicare pe site-ul www. geoagiu.ro. 

 

Geoagiu,  29.06.2022 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                       Coca Nicolaie                                                                         Secretar General, 

                                                                                                                      Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 

 

 


