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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  29.11. 2019  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia primarului 

nr. 423  din 21.11.2019, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti toți cei 15 consilieri locali alesi. 

In conformitate cu art. 40, alin (1) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, sedinta este legal constituita. 

Domnul Mariș Simion,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 106/ 30.08.2019, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul Primar, Cărăguț 

Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului; 

Potrivit art. 138 alin. (15) din din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , se dă citire 

procesului – verbal al sedinţei din data de 19.11.2019,  care este supus spre aprobarea consiliului 

local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

 

X X X 

 

Din partea dlui primar se prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 12.2019 – 02.2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea 

privată a orașului Geoagiu  în suprafață de 1035 mp, înscris în CF 66010 Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea 

dobândirii calității de administrator de condominii. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de 

prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru  tineri, destinate 

inchirierii, în orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General actualizat pentru investiţia 

“Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

“Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

       Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata in unanimitate de voturi.  

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. 

 

X X X 
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La punctul unu  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 12.2019 – 02.2020. 

Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Se solicită propuneri pentru presedinte de ședință. 

Dl.  Mariș Simion: propune ca președinte de ședință pe doamna Bătrâna Oana Roxana. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  145 / 2019. 

 

X X X 

 

La punctul doi  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului 

Geoagiu  în suprafață de 1035 mp, înscris în CF 66010 Geoagiu. 

Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Se solicită propuneri pentru reprezentantul Consiliului local în comisia de evaluare a 

ofertelor. 

Dl.  Danciu Aurel Marin propune ca   pe domnul Dîncșorean Aurel. 

Nu mai sunt alte propuneri.. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  146 / 2019. 

 

X X X 

 

             La punctul trei  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului 

Geoagiu  în suprafață de 1035 mp, înscris în CF 66010 Geoagiu. 

Se prezinta raportul Arhitectului șef și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuţii . 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  147 / 2019. 

 

X X X 

 

Probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 

             La punctul unu se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind  aprobarea  propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 

cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru  tineri, destinate inchirierii, în orașul 

Geoagiu. 

          Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare, modificat si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe 

articole cat si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  148 / 2019. 

 

X X X 
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             La punctul doi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind aprobarea  Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în 

satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”. 

          Se prezinta raportul Serviciului Arhitect șef  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare, modificat si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe 

articole cat si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  149 / 2019. 

 

X X X 

             La punctul trei se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă şi 

canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare, modificat si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe 

articole cat si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  150 / 2019. 

 

X X X              

 

             La punctul patru se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2019. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare, modificat si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe 

articole cat si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  151 / 2019. 

 

X X X 

DIVERSE 

 

1.     Dl. Mariș Simion: arată că panourile de informare turistică realizate pe proiectul din 2011 

sunt dterioarate, nu se poate citi textul, astfel încât se impune luarea unor măsuri pentru 

împrospătarea lor. 

2.  
Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

        Mariș Simion                                                                                 jr. Cimpoeşu Maria 

 


