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  PROIECT DE  H O T Ă R Â R E  nr.  10 / 2021 

privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul privat al  orasului 

Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020 
 
 

Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Avand in vedere  referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr.  9/ 11.01.2021 

prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul privat al  

orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020; 

Reținând Referatul nr. 352/08.01.2021 al comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea 

Inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Geoagiu; 
În temeiul prevederilor art. 354 și art. 357 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale Normelor Tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor  aprobate prin HGR nr. 392/2020; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), precum și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările, 
ulterioare; 
 

H O T A R A S T E 

 

 
Art. 1.   Se aprobă actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al 
orașului Geoagiu, prin completarea cu bunuri de interes privat local conform TP 20/15488 din 
data 19.11.2020.   

a) La secțiunea I “Bunuri imobile” după poziţia nr. 90, se introduce o poziţie noua, nr. 

91,  conform Anexei la prezenta hotărâre. 

b) La secțiunea I “Bunuri imobile” se abroga poziția nr. 68, ca urmare a dezlipirii 

imobilului . 

           Art. 2.  Consiliul Local Geoagiu îsi insuseste inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 

privat al orasului Geoagiu completat potrivit dispoziţiilor  art. 1 din prezenta hotarare. 
 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 comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Compartimentului Buget, Financiar, Compartimentului contabilitate, salarizare, Serviciului 

Registrul Agricol și Gospodărie Comunală 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 
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ANEXA LA HCL NR. ______________/2021 

 

 

COMPLETARE  

Inventarul bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin 

HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020 

 

 

SECŢIUNEA I Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare1 

Denumirea 

bunului2 

Elementele de 

identificare3 

Anul dobândirii 

şi/sau al dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar4 

(mii lei) 

Situaţia 

juridică 

actuală5 

0 1 2 3 4 5 6 

 

91 

”-” TEREN  

 

Teren extravilan, în 

suprafață de 12934 mp, 

oras Geoagiu,  categoria 

de folosință 

”neproductiv”,  

T-49, parcela 734/1 

Nr. cadastral 67440 

Vecinatati: 

N- UAT oras Geoagiu 

S- UAT oras Geoagiu 

E- UAT oras Geoagiu  

V- drum acces 

 

2020 128,305  CF 67440 

Geoagiu 

TP 20/15488 

din data 

19.11.2020 

 

 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 
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JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

     Nr. 9/11.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc 

domeniul privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020 

 

 Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, “Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativteritoriale se întocmeşte şi se actualizează 

de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană 

împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz”, iar conform prevederilor art. 

357,alin. (2) si alin. (3) din aceeasi ordonanta de urgenta, comisia prevăzută la alin. (1) se 

constituie prin dispoziţia autorităţii executive a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale si are 

obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic 

al bunurilor respective. 

Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeasi ordonanta de urgenta, “Inventarul 

prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale.” 

Comisia speciala privind intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand 

domeniului public si privat al  orasului Geoagiu, s-a constituit conform prevederilor 

Dispozitiei Primarului   orasului Geoagiu, nr. 321/ 2020. Comisia speciala astfel constituita, 

in vederea intocmirii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al  orasului 

Geoagiu, a identificat si a inventariat unele bunuri, care au fost declarate ca bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al  orasului Geoagiu însă au fost omise la 

întocmirea și aprobarea inventarului privat prin HCL Geoagiu nr. 1/2020 

Avand in vedere prevederile art. 357-Inventarierea bunurilor imobile din domeniul 

privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consider utilă promovarea 

prezentului proiect de hotărâre, privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care 

alcătuiesc domeniul privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 

1/31.01.2020. 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun 

spre dezbatere şi aprobare. 

  

 

Primar, 

ec. Cărăguţ Vasile 
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 JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU 

              SECRETAR 

        Nr.  10 / 14.01.2021 

 

 RAPORT 

al proiectului de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc 

domeniul privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020 

 

 

 Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si  proiectul de hotarare 

cu privire la  actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul privat al  

orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020, considerăm că este necesară 

şi oportună adoptarea acestei hotărâri.       

 Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, “Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativteritoriale se întocmeşte şi se actualizează 

de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană 

împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz”, iar conform prevederilor art. 

357,alin. (2) si alin. (3) din aceeasi ordonanta de urgenta, comisia prevăzută la alin. (1) se 

constituie prin dispoziţia autorităţii executive a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale si are 

obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic 

al bunurilor respective. 

Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeasi ordonanta de urgenta, “Inventarul 

prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale.” 

Comisia speciala privind intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand 

domeniului public si privat al  orasului Geoagiu, s-a constituit conform prevederilor 

Dispozitiei Primarului   orasului Geoagiu, nr. 321/ 2020. Comisia speciala astfel constituita, 

in vederea intocmirii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al  orasului 

Geoagiu, a identificat si a inventariat unele bunuri, care au fost declarate ca bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al  orasului Geoagiu însă au fost omise la 

întocmirea și aprobarea inventarului privat prin HCL Geoagiu nr. 1/2020 

Avand in vedere prevederile art. 357-Inventarierea bunurilor imobile din domeniul 

privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consider utilă promovarea 

prezentului proiect de hotărâre, privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care 

alcătuiesc domeniul privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 

1/31.01.2020. 

          Proiectul de hotărâre se întemeiază pe dispoziţiile  art. 354 și art. 357 alin. (4) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale 

Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale 

Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor  aprobate prin HGR nr. 

392/2020, 
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Competenta de adoptare revine Consiliului local potrivit prevederilor art. 129 alin. (14), 

precum și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările, ulterioare; 

           Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma 

prezentata. 

 

  
 

Secretar, 

 jr. Cimpoesu Maria 

 


