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ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
DIN ORAŞUL GEOAGIU ÎN ANUL 2013
În baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Geoagiu şi a celorlalte acte normative în
vigoare, activitatea noastră a vizat creşterea permanentă a calităţii muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de
lucru în deplină concordanţă cu legalitatea şi cu eficienţa, la toate nivelurile reprezentate de Consiliul local, comisiile
de specialitate şi conducerea operativă a aparatului de specialitate.
O atenţie deosebită şi un sprijin nemijlocit s-a acordat pentru funcţionarea în bune condiţii a servicilor publice
de interes local aflate în subordine, precum şi a activităţilor de investiţii social – culturale şi edilitar-gospodăreşti şi a
tuturor activităţilor în care Consiliul local, primarul oraşului şi aparatul de specialitate au fost implicaţi.
Pregătirea şedinţelor Consiliului local s-a făcut în general în bune condiţii, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul convocării, întocmirii
documentelor prevăzute de lege şi analizării materialelor dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate.
Consiliul local s-a întrunit în anul 2013 în 20 de şedinte, din care 12 şedinţe ordinare, 7 şedinţe convocate de
îndată şi o şedinţă extraordinară. Toate şedinţele au fost publice, asigurându-se o transparenţă totală faţă de massmedia şi locuitorii oraşului.
Au fost iniţiate un număr de 127 de proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 123 de hotărâri, care au fost
publicate pe site-ul Primăriei oraşului Geoagiu, au fost afişate şi au fost comunicate tuturor autorităţilor, instituţiilor şi
persoanelor interesate. Comunicarea hotărârilor Consiliului local către Instituţia Prefectului pentru controlul de
legalitate s-a făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu a fost atacată de către acesta, la instanţa de contencios
administrativ, pe motiv de nelegalitate, fiind revocate 4 hotărâri în urma adreselor transmise de Instituţia Prefectului.
Deşi legea permite, nici un proiect de hotărâre nu a fost iniţiat de către cetăţeni, iar din partea consilierilor
locali a fost iniţiat un singur proiect de hotărâre.
PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU:
Conducerea Primăriei este asigurată de :
PRIMAR – prof. VĂLEAN IOAN
VICEPRIMAR – DANCIU AUREL MARIN
SECRETARUL ORAŞULUI GEOAGIU – jr. CIMPOEŞU MARIA
Pe plan intern, primarul oraşului a participat la activităţile organizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest Timişoara, Asociaţia oraşelor din România, Asociatia Nationala a Statiunilor Turistice din Romania, precum şi la
cele organizate de alte instituţii sau organizaţii.
În ceea ce priveşte relaţiile externe, la vizitele unor delegaţii străine în oraş se adaugă menţinerea relaţiilor
de colaborare cu Regiunea Lan Vollon din Franţa, cu, care oraşul Geoagiu este înfrăţit.
În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul oraşului Geoagiu a emis în anul 2013 un număr
de 382 dispoziţii.
Numarul total de salariati la finele anului 2013 in cadrul Primariei orasului Geoagiu, a fost de 52 de persoane,
dupa cum urmeaza: 29 de angajati in aparatul de specialitate al primarului din care:
- 2 functii de demnitate publica,
- 17 functionari publici,
- 10 posturi contractuale;
- 3 functionari publici in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala,
- 17 de asistenti personali ai persoanei cu handicap grav;
- 3 asistenti medicali la cabinetele medicale scolare;
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Inventarierea domeniului public şi privat al oraşului Geoagiu:
S-au verificat scriptic si faptic toate bunurile mobile si imobile apartinand orasului Geoagiu – domeniul public si
privat:
- GRUPA I CLADIRI
121.044.096
- GRUPA II MIJLOACE DE TRANSPORT
ECHIP. TEHNOLOGICE
1.016.965
- Grupa III MOBILIER, APARATURA BIROTICA
202.703
PROGRAME INFORMATICE
14.928
Inventarierea domeniului public si privat al orasului Geoagiu s-a facut in baza Dispozitiei nr. 327/25.11.2013.
Starea economică:
La venituri încasările efective pe anul 2013 au fost următoarele:
Nr. Denumirea capitolului bugetar
Previzionat
Realizat
Procent %
crt.
1
04.02-cote si sume def din imp pe venit
1941000
1817187
94
2
07.02-impozite si tx pe proprietate
1898220
1789197
95
3
11.02-sume def din TVA
5958180
5958180
100
impozite si tx pe bunuri si servicii
100000
15316
15
4
15.02-taxe si servicii specifice
8000
2800
35
5
16.02-taxe privind autorizarea utilizarii bunurilor
31480
230847
75
6
18.02-impozite si tx fiscale
7000
25452
29
7
30.02-venituri din proprietate
304000
296672
98
8
33.02-venituri din prestari servicii si alte activitati
520030
314208
61
9
34.02-venituri din tx administrative
62000
19915
32
10 35.02-amenzi penalitati si confiscari
38000
31057
82
11 36.02-diverse venituri
351000
191606
55
12 37.02-transferuri voluntare alte decat subventii
13030
10530
81
13 39.02-venituri din valorificarea unor bunuri
126000
133615
106
14 42.02-subventii de la bugetul de stat
1958200
1095758
100
15 45.02-sume primite de la UE/alti donatori in
124124
124124
100
Cheltuielile bugetului local sunt realizate in suma de 10.071.166 lei inregistrand fata de creditele bugetare o
proportie de 99%.
Executia bugetara la finele trimestrului IV se incheie cu un excedent de 350.800 lei.
2. Referitor la contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii situatia se prezinta astfel:
-sold la inceputul anului 12.788 lei
-incasari
55.788 lei
-plati
63.641 lei
-sold la 31.12. 2013
4.935 lei
3. Contul fondurilor evidentiate in afara bugetului local se prezinta astfel:
-sold la inceputul anului
68.347 lei
-incasari din activitatea operationala
- 268.723 lei
-plati
- 294.972 lei
-sold la 31.12.2013
42.098 lei
4. Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta un rulaj pe activitate operationala la incasari 1.765.370 lei,
plati 1.417.151 lei, numerar din activitatea de finantare incasari 312.956 lei, numerar la inceputul anului 72.451 lei, si
numerar la sfarsitul perioadei 385.407 lei.
5. Referitor la disponibilitatile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b soldul la finele
perioadei de raportare este de 22.062 lei si reprezinta: garanţii materiale retinute gestionarilor 22.024 lei.
6. Plati restante la finele perioadei de raportare sunt in suma de 1.512.880 lei si prezinta plati
restante catre furnizori.
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7. Referitor la principalele elemente din bilant :
a) active necurente sold la inceputul anului 11.185.8511 lei, sold la finele perioadei 96.400.867 lei.
b) active curente sold la inceputul anului 1.583.945 lei, sold la sfarsitul perioadei 1.978.121 lei.
c) datorii curente sold la inceputul anului 1.294.808 lei, sold la sfarsitul perioadei 2.390.586 lei.
d) rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor 13.480.841 lei.
Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performante financiare si a celorlalte informatii
referitoare la activitatea desfasurata.
Impozite şi taxe locale:
În anul 2013 în evidenţele Primăriei oraşului Geoagiu s-au înregistrat un număr de 6049 contribuabili, din care
5841 persoane fizice şi 208 persoane juridice.
Au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- operarea în baza de date şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform declaraţiilor depuse de
contribuabili;
- verificarea şi controlul exactităţii datelor înscrise în declaraţii, în conformitate cu actele notariale sau
contabile anexate.
- Identificarea persoanelor fizice şi juridice care posedă bunuri supuse impozitării, dar declarate şi
întreprinderea de acţiuni pentru intrarea acestora în legalitate;
- Întocmirea declaraţiilor de impunere conform codului fiscal;
- Încasarea sumelor datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice, calcularea şi încasarea majorărilor
pentru plăţile efectuate după expirarea termenelor legale de plată;
- Urmărirea permanentă a situaţiei sumelor restante şi luarea măsurilor legale de la caz la caz;
- eliberarea unui număr de 718 certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice,
- emiterea unui număr de 267 facturi, precum și încasarea acestora,
- emiterea de înștiințări de plată, somații și titluri executorii, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane
juridice.
Starea socială:
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Geoagiu din subordinea Consiliului Local Geoagiu, are ca obiectiv
principal identificarea si solutionarea problemelor sociale ale comunitatii locale, protejarea persoanelor care nu au
posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale si sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.
După cum cunoaşteţi orasul noastru are în componenţă 10 sate: Geoagiu-Bai, Renghet, Bozes, Bacaia,
Homorod, Valeni, Mermezeu, Gelmar, Cigmau si Aurel Vlaicu legate.
În cele zece sate, oamenii sunt mai în vârstă, majoritatea fara venituri sau cu venituri foarte mici, obtinute din
agricultura şi creşterea animalelor, ei lucrându-şi individual terenurile agricole pe care le au în proprietate.
Orasul Geoagiu se întinde pe o suprafaţă totală de 15 mii ha.
Prezentarea situatiei socio-economica a orasului pentru anul 2013:
1. Populatia totala a orasului Geoagiu este de 6005 locuitori, conform recensamantului populatiei din 18-27.03.2002,
din care:
- in orasul Geoagiu sunt 3019 locuitori;
- in satele apartinatoare orasului sunt 2986 locuitori.
2. Numar total de gospodarii 1994, din care:
- in orasul Geoagiu 822 gospodarii;
- in satele apartinatoare 1172.
3. Numar total de pensionari 1790, din care:
- in orasul Geoagiu 819, pensionari;
- in satele apartinatoare 971 pensionari.
4. Numar total de copii cu varsta cuprinse intre 0 –14 ani, 1379, din care:
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- in orasul Geoagiu 1111, copii;
- in satele apartinatoare 268 copii.
5. Numar total de salariati la nivelul orasului Geoagiu, 748, din care:
- in orasul Geoagiu 583, salariati;
in satele apartinatoare 165 salariati.
6. Numar total de persoane ocupate in agricultura la nivelul orasului Geoagiu, 1502, din care:
- in orasul Geoagiu 310, persoane ocupate in agricultura ;
- in satele apartinatoare 1192, persoane ocupate in agricultura.
7. Numar total de someri ( in cautarea unui loc de munca, fara indemnizatie) la nivelul orasului Geoagiu, 520, din
care:
- in orasul Geoagiu 359, someri;
- in satele apartinatoare 161 someri.
8. Numar total de navetisti la nivelul orasului Geoagiu, 265, din care:
- in orasul Geoagiu 142,
- in satele apartinatoare 123,
9. Numar total de localnici plecati in strainatate (aproximativ),1600, din care:
- in orasul Geoagiu 600, persoane ocupate in agricultura ;
- in satele apartinatoare 1000, persoane ocupate in agricultura.
10. Numar total de studenti la nivelul orasului Geoagiu, 150, din care:
- in orasul Geoagiu 80;
- in satele apartinatoare 70,
11. Numar total de nasteri la nivelul orasului Geoagiu - 0,
12. Numar total de decese la nivelul orasului Geoagiu, - 93,
13. Numar total de casatorii la nivelul orasului Geoagiu – 28,
14. Numar total de divorturi la nivelul orasului Geoagiu – 0.
In anul 2013, activitatea derulată în cadrul S.P.L.A.S. Geoagiu a avut în vedere obiectivele generale ale
Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 2007 -2013, ale Strategiei Naţionale în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, ale Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi
incluziunea socială a persoanelor cu handicap si ale Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a cetatenilor
romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020.
Accentul a fost pus pe diversificarea serviciilor sociale comunitare în vederea prevenirii intrării copilului în
dificultate, implementarea şi monitorizarea drepturilor copiilor, ale persoanelor cu dizabilităţi şi ale persoanelor
vârstnice, mobilizarea resurselor necesare şi asigurarea unor parteneriate eficiente în scopul îmbunătăţirii condiţiei
copiilor şi valorizării acestora, precum şi promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială
în vederea combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi cu handicap.
SPLAS Geoagiu este organizat pe compartimente astfel:
1) Compartimentul de Protectie Sociala
2) Compartimentul Protectia Romilor
3) Compartiment protectia copilui si a persoanei adulte
4) Compartimentul asistenti medicali comunitari si din cabinete scolare
5) Compartimentul asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
Pentru desfasurarea activitatii de asistenta sociala prin furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar,
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Geoagiu, are obligatia obtinerii acreditarii.
In anul 2013 s-a intocmit documentatia care a stat la baza obtinerii acreditarii serviciilor sociale cu caracter
primar, avand drept scop prevenirea s-au limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, ce pot duce la
marginalizarea sau excluziunea sociala, pentru o perioada de 3 ani.
Tot in anul 2013 s-a obtinut si autorizarea cabinetului medical scolar, din punct de vedere sanitar.
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Obiectivul major al SPLAS GEOAGIU pentru anul 2013, a constat in realizarea în termen şi în conformitate
cu prevederile legale, cu resursele umane existente şi resursele materiale minime necesare, a tuturor serviciilor
sociale furnizate catre beneficiari.
A. Compartimentul de protectie sociala:
I. Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia
s-a acordat ajutorul social lunar, ca formă de asistenţă socială, unui numar de 190 familii şi persoane singure din
orasul Geoagiu si satele apartinatoare.
In cursul anului 2013 in vederea implementarii Legii 416/2001, s-au inregistrat urmatoarele:
 s-au inregistrat un numar de 48 dosare noi,
 s-au efectuat modificări ale cuantumului ajutorului social pentru un numar de 41 familii şi persoane singure,
 s-a reluat dreptul la ajutor social pentru 13 familii şi persoane singure,
 s-au efectuat un număr de 18 suspendări ale dreptului la ajutorul social,
 s-au incetat dreptul la ajutorul social pentru 36 familii si persoane singure.
Pentru acordarea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, suspendarea dreptului sau
încetarea dreptului la ajutorul social, personalul din cadrul serviciului cu atribuţii în acest domeniu a întocmit
referatele şi dispoziţiile primarului conform legii.
În acest sens s-au emis 156 de dispoziţii ale Primarului orasului Geoagiu, care au fost comunicate si
titularilor.
În vederea stabilirii şi urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepului la ajutorul social s-au efectuat
anchete sociale la intervalul stabilit de lege, rezultând un număr de 540 anchete sociale efectuate.
În vederea menţinerii dreptului la ajutorul social au fost analizate şi operate in baza de date modificările
intervenite în urma depunerii de către beneficiari a unui număr de 760 declaratii pe propria răspundere însoţite de
documente justificative privind componenţa familei şi veniturile realizate de membrii acesteia şi a adeverinţelor
eliberate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara.
Un număr mediu lunar de 120 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au efectuat
acţiuni şi lucrări de interes local în folosul comunităţii, conform Hotărârii Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr.
13/2013 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2013, pentru beneficiarii Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
S-au intocmit, inregistrat şi eliberat un numar de 529 adeverinţe care să ateste calitatea de beneficiari ai
ajutorului social necesare pentru medicul de familie, spitalizari, asigurări de sănătate, etc.
In anul 2013, s-au acordat 3 ajutoare de înmormântare si un numar de 11 ajutoare de urgenta, stabilite
conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii
Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr. 14/2011 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda
ajutoare de urgenta in conditiile art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;
II.Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
In cursul anului 2013, au fost inregistrate un numar de 15 dosare noi pentru obţinerea alocatiei pentru
susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă
de
până
la
18
ani,
in
plata
lunara
fiind
un
numar
de
91
dosare.
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie,
numărul copiilor din familie, diferenţiat pentru familii monoparentale si familiile formate din sot si sotie.
Pentru acordarea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, suspendarea dreptului sau
încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, personalul din cadrul serviciului cu atribuţii în acest domeniu
a întocmit referatele şi dispoziţiile primarului conform legii. În acest sens s-au emis 44 de dispoziţii ale primarului
orasului Geoagiu. Dispoziţiile primarului au fost comunicate titularilor.
În vederea stabilirii şi urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepului la alocaţia pentru susţinerea
familiei s-au efectuat anchete sociale la intervalul stabilit de lege, rezultând un număr de 226 anchete sociale
efectuate.
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În vederea menţinerii dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei au fost analizate şi operate in baza de
date modificările intervenite în urma depunerii de către beneficiari a unui număr de 364 de declaratii pe propria
răspundere însoţite de documente justificative privind componenţa familei şi veniturile realizate de membrii acesteia
III. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece;
La punerea în aplicare a ordonantei, a fost mobilizat tot personalul serviciului, astfel au fost preluate un
numar de 108 cereri depuse de către beneficiari, individual, din care 36 pentru gaze naturale şi un numar de 72
pentru combustibili solizi sau petrolieri (lemne).
În vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere depuse de beneficiarii
ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri (lemne)s-au efectuat un numar
de 108 anchete sociale.
IV. Legea nr. 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cursul anului 2013 au fost inregistrate un numar de
71 dosare de alocatii.
V. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010, (*actualizată*)
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
In cursul anului 2013 au fost inregistrate un numar de 27 dosare pentru obtinerea concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor .
Personalul din cadrul compartimentului a asigurat consiliere si informare privind drepturile tuturor
beneficiarilor;
B. COMPARTIMENT PROTECTIA ROMILOR
I. HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 14 decembrie 2011, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 .
In baza Hotararii Consiliului Local Geoagiu nr. 28/2013, s-a aprobat infiintarea Grupului de Lucru Local si
Planul de actiune privind incluziunea minoritatilor rome pentru perioada 2013-2020, la nivelul orasului Geoagiu
Personalul din cadrul compartimentului a asigurat consiliere si informare privind drepturile tuturor
beneficiarilor de etnie roma.
C. COMPARTIMENT PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANEI ADULTE
I. LEGEA nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
- s-au intocmit un numar 88 de anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor sau
din oficiu;
- s-au intocmit un numar de 15 rapoarte psiho – sociale pentru minorii care sunt redaţi în familie sau pentru
menţinerea lor în instituţii de ocrotire,
- un număr de 15 fişe de monitorizare pentru minorii aflaţi în dificultate, în vederea redării lor în familia de
provenienţă sau luarea unei măsuri de protecţie,
- s-au intocmit un numar de 15 planuri de servicii în vederea prevenirii separării copiilor de familia de
provenienţă.
Au fost efectuate un număr de 37 anchete sociale şi referate sociale pentru:
- Judecătorie, Tribunal –în vederea încredinţării/reîncredinţării minorilor în urma desfacerii legale a căsătoriei
-23 anchete sociale.
Poliţie – dosare pentru rele tratamente aplicate minorilor, dosare în care au fost implicaţi minori pentru
săvârşirea infracţiunii de viol sau lovire – 14 anchete sociale.
II. LEGEA NR. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
Pentru persoanele varstnice s-au acordat urmatoarele servicii:
- s-a acordat asistenta de specialitate in vederea incheierii contractelor de instrainare a proprietatii pentru un
numar de 8 persoane varstnice;
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- s-au intocmit 2 documentatii de internare in centre pentru persoane varstnice cu handicap;
- s-a asigurat consiliere si informare privind drepturile persoanelor varstnice.

D. COMPARTIMENT ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI SI DIN CABINETE SCOLARE
Prin cabinetul medical şcolar se asigură asistenţa medicală preventivă şi curativă.
La începutul anului şcolar a fost efectuat triajul epidemiologic al elevilor şi preşcolarilor din toate unităţile de
învăţământ. În perioada 18 – 30 septembrie conform instrucţiunilor primite de la D.S.P. Deva, au fost efectuate
măsurători somatometrice la copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 19 ani. Tot în aceasta perioadă s-au făcut verificări la
unităţile de învăţământ în vederea aplicări măsurilor ce trebuie luate conform Ordinului Ministrului Sănătăţii
nr.1094/2009 pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripa AH1N1.
E. COMPARTIMENT ASISTENTI PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV
I. Legea nr. 448/2006, republicata 2008, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala, prin compartimentul de specialitate, pe baza dispozitiilor legale in
vigoare si limita resurselor alocate prin bugetul local asigura masuri de protectie pentru persoanele cu handicap,
astfel:
- s-au intocmit un numar 180 anchete sociale in vederea prezentarii la comisia de evaluare a persoanelor cu
handicap;
- s-au intocmit un numar de 17 documentatii pentru mentinerea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav;
- s-au intocmit un numar de 45 documentatii pentru acordarea si/sau mentinerea indemnizatiei pentru persoanele cu
handicap grav;
In perioada septembrie – decembrie 2013, tot personalul servicului a distribuit persoanele defavorizate din
orasul Geoagiu – familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat, şomerii, pensionarii, persoanele
cu handicap grav şi accentuat, ajutoare alimentare oferite prin planul European PEAD 2013, în baza Hotãrârii de
Guvern numãrul 600/13 mai 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de
intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România.
Ajutoarele alimentare au constat in:
- faina alba – 17 kg/ persoana,
- malai – 9 kg/persoana,
- zahar – 3 kg/persoana,
- paste - 0,5 kg/persoana,
- rosii in buluion – 1conserva/persoana
- ulei – 5 l /persoana,
- zacusca – 2 conserve / persoana,
- conserve de carne – 3 buc./persoana,
- miere – 0,250 kg/persoana.
De produsele alimentare au beneficiat un numar de 1502 persoane defavorizate.
S-au incheiat conventii de colaborare cu DGASPC Hunedora, privind distributia certificatelor de handicap pentru
persoanele cu dizabilitati, pentru adulti si copii.
Conform Hotararii Consiliului Local Geoagiu nr. 48/2013, s-a aprobat Conventia de colaborarea pentru Asociatia
Umanitara Renaitre Romania, pentru acordarea serviciilor de tip “Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru
parinti si copii”.
Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina in construcţii, Protecţia Mediului si Protectia
Muncii si a Compartimentului Administrativ si de deservire
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În cursul anului 2013 Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina in construcţii,
Protecţia Mediului si Protectia Muncii a eliberat:
a) Eliberare documente de urbanism si disciplina in constructii:
- certificate de urbanism emise – 70;
- autorizaţii de construire/desfiinţare emise – 57;
- documentaţii „P.U.Z.” şi R.L.U. aferente avizate/ - 1;
- avize de oportunitate – 3;
- autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu – 5;
- autorizaţii de foraje şi excavări – 4;
- recepţii / regularizări de taxe pentru lucrări de construcţii terminate – 19;
- contraventii constatate la Legea 50/1991-2;
b) Raportari statistice:
- întocmirea şi transmiterea evidenţei statistice: lunare, trimestriale şi anuale către
Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara (ACC, LOC TR, LOC 1, LOC 2, SO)
- rezolvarea problemelor apărute pe linie de Protecţia Mediului, raportarea datelor privind starea mediului,
investiţii de mediu, inventarul emisiilor de poluanţi, chestionare privind monitorizarea calităţii aerului,
corespondenţă cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara
c) Realizarea de lucrari publice:
** Biserica cu Hramul "Buna Vestire" din Geoagiu-Suseni; s-a urmarit modul cum au fost continuate lucrarile,
adaugand noi documente la Cartea Constructiei pentru urmatoarele faze:
- executat pictura (100%)
- amenajare parc ( partea dreapta) 90%
** BIserica cu Hramul “Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil” din Gelmar - s-a urmarit modul cum au fost executate
lucrarile, adaugand noi documente la Cartea Constructiei pentru urmatoarele faze:
- Reabilitare invelitoare la turnul clopotnita
- Proces Verbal de receptie nr.10 din 19.11.2013
** Scoala Primara Homorod-Joseni
Lucrari de renovare –interioare Scoala Primara Homorod-Joseni
- Proces Verbal de receptie nr.6862 din 10.12.2013-lucrare predate la Beneficiar
** Strada Raului
“Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala strada Raului”
- Proces Verbal de receptie finala nr.6456 din 05.12.2013
- Intocmit “Cartea Constructiei”
** Reabilitarea retelelor de canalizare menajera-oras Geoagiu
Proces Verbal de receptie finala nr.6100 din 19.11.2013
** Camin Cultural Aurel-Vlaicu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.84din 09.01.2013
** Terasa in satul Aurel-Vlaicu
- Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5231 din 23.09.2013
**Gard si drum de acces in satul Aurel-Vlaicu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5232 din 23.09.2013
** Zona verde in satul Aurel-Vlaicu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5233 din 23.09.2013
** Canalizare si dren colector in satul Aurel-Vlaicu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5234 din 23.09.2013
** Semnal acces in satul Aurel-Vlaicu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5235 din 23.09.2013
** Toaleta publica in satul Aurel-Vlaicu- zona terenului de sport
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Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5236 din 23.09.2013
** Camin Cultural Aurel-Vlaicu –Pictura murala
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 4515 din 09.08.2013
- ** Reabilitare trotuare oras Geoagiu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 3075 din 30.05.2013
** Amenajare teren sport cu iarba sintetica in satul Aurel-Vlaicu
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5230 din 23.09.2013
** Camin Cultural Aurel-Vlaicu –Modernizare interior
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 2768 din 05.10.2013
** Fantana publica in satul Homorod- Reabilitare
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor din 12.04.2013
** Targul de animale Geoagiu –Zona tapon pentru animale
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 5681 din 09.04.2013
** Camin Cultural Bozes – Lucrari de extindere Camin
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 2061 din 03.04.2013
** Primaria orasului Geoagiu- Reparat mobilier
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1646 din 19.03.2013
** Alte lucrari:
Acces blocuri –Aurel-Vlaicu platforma betonata
- Birou de evidenta Fortei de munca
- Alimentare cu apa Geoagiu-Suseni
- Camin pluvial in satul Renghet
- Demararea lucarilor la “Capela”
- Consolidare –reabilitare “Casa memoriala I.B. Deleanu - Cigmau”
- Inlocuit cismea apa str. Muzicantilor
- Fantana arteziana Geoagiu-Bai
- Grilaje canal pluvial Biserica din Joseni
- Pavaje trotuare in Geoagiu-Suseni
- Reabilitat Scoala din Homorod Joseni
- Semnal acces Geoagiu-Bai
- Terasa la camin Cultural Homorod Joseni
- Au fost atacate lucrarile la Teren sport IAS Gelmar
- Trotuare in satul Gelmar
D. Control in teren:
- Au fost efectuate in fiecare luna controale tematice pe linie de respectarea Disciplinii in constructii care au
fost evidentiate in Registrul de "Control in teren" sectiunea 2013
- Au fost emise Avertismente:12
- Dispozitii de sistare a lucrarilor pana la intrarea in legalitate - 6
E. Orgnizarea si participarea la evenimente social culturale:
- 10 martie 2013 «50 de ani de casnicie»
- 21 martie 2013 «Ziua mondiala a poeziei»
- 26 aprile 2013 «Deschiderea sezonului estival 2013»
- 8 iunie 2013 «Simpozion national de geografie»
- 26 iulie 2013 «Fii satului Valeni»
- 14-15 August 2013 «Zilele orasului- Sf.Maria»
- 26 august 2013 «Festival de poezi »
- 30 august 2013 «Tabara nationala de chimie»
- 31 august 2013 «Inaugurarea noului stadion»
- 14-15 septembrie 2013 «100 de ani de la moartea aviatorului Aurel-Vlaicu»
- 27 septembrie 2013 «let's do it Romania»
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- 13 octombrie 2013 «Comemorarea Bataliei din 1479»
- 30 octombrie 2013 «Lansare de carte –Baronul Nopcsa»
- 6 decembrie 2013 «Mos Craciun»
- 18 decembrie 2013 «Colindatorii»
- 30 decembrie 2013 «Asta seara-i seara mare
F. Actualizarea paginii de internet «Primaria orasului Geoagiu»
- «Autorizatii de construire»
- «Certificate de urbanism»
- «Actualitate»
G. Solicitari din partea cetatenilor:
- A fost raspuns la 87 de cerereri si sesizari venite din partea cetatenilor
- Au fost rezolvate 13 de cereri de slam
- Au fost rezolvate 95 cereri de produse de balastiera (inclusiv pt. lucrari de interes public)
H. S-au intocmit urmatoarele documente operative ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al
orasului Geoagiu:
- Planul Comitetului Local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii
Situatiilor de Urgenta pe anul 2013 - martie 2013
- Planul de analiza si acoperirea riscurilor al orasului Geoagiu - reactualizare – aprilie 2013
- Plan de evacuare in Situatii de Urgenta - reactualizare – mai 2013
- Plan de aparare in situatia producerii de seisme si alunecari de teren pe teritoriul orasului Geoagiu septembrie 2013
- Plan de masuri sezon rece 2013 – 2014 - octombrie 2013
- Capacitatea de interventie in caz de Situatii de Urgenta a fost reflectata in «Procesul Verbal de Control in
ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor si protectiei civile» in orasul Geoagiu, in urma controlului
efectuat de Inspectoratul de Situatii de Urgenta «Iancu de Hunedoara» al judetului Hunedoara – 05.06.2013
Activitatea Serviciului de ACC:
a) Compartiment Registrul Agricol:
 s-au eliberat adeverințe situație RA – 2934,
 s-au eliberat Certificate de Producător Agricol – 92,
 s-au întocmit situații privind activitatea din zootehnie – 12 (lunar),
 s-au completat declarații pentru stabilirea impozitului agricol – 3300,
 s-au evaluat pagube la culturile agricole – 5 procese verbale.
b) Compartiment Cadastru, Fond Funciar:
 s-au întocmit procese verbale de punere în posesie – 15,
 s-au soluționat litigii privind limite parcele – 20,
c) Compartiment Control Comercial:
 s-au eliberat acorduri de funcționare – 38,
 s-au eliberat vize la acorduri de funcționare - 88,
 s-au înregistrat mopede – 14,
 s-a înregistrat tractor agricol – 1,
 s-au radiat mopede – 2

Activitatea Compartimentului programe de finantare:
Pe parcursul anului 2013, perioada ianuarie – decembrie in cadrul Compartimentului principalele activități care sau derulat au fost:
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- participare la implementarea proiectului „ Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și
instituționale din asistența medicală comunitară” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa 6, DMI 6.1. Proiectul
este coordonat de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar –
București în parteneriat cu autoritatea publică locală,
- corespondență proiect EDEN / pregatire documente, ca urmare a platii taxei de aderare si cotizatiei pentru As.
EDEN – AISBL,
- pregatire documente aferente - Raportului privind durabilitatea investitiei pentru proiectul -„Cresterea atractivitatii
zonei turistice Geoagiu pt vizita de monitorizare”,
- corespondență proiect – Ruta imparatilor romani,
- corespondență proiect - Calypso,
- asigurarea corespondeței cu Revista Română de Administrație Publică Locală și Partener APL – ca urmare a
nominalizării proiectului: Creșterea atractivității zonei turistice Geoagiu prin activități integrate de promovare pentru
premiul „Cele bune să se-adune”,
- pregătire cerere de finanțare în cadrul Programului: „ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR” - Proiect: „Șanse
egale la sănătate!” AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI,
- pregătire cerere de finanțare în cadrul Programului “Spaţii verzi” - Componenta Spaţii verzi urbane - Proiect: „Ai
grija de natura in mod NATURAL!” precum și participarea la implementarea acestuia,
- pregătire documentație necesară pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului RO10 “Copii şi
tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea
incluziunii sociale" este finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
2009-2014. Operatorul de Program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS),
- colectarea / documentarea in vederea definitivarii variantei draft a - Planului de dezvoltare locala 2014-2020,
- colectarea / întocmirea Strategiei de dezvoltare a turismului balnear,
- participarea la crearea și actualizarea site-ului: www.geoagiubai.info,
- asigurarea serviciului in cadrul Comp. Secretariat – după caz,
- asigurarea serviciului in cadrul Biroului de Informare – după caz,
Pregatirea metodologica privind elaborarea si pregatirea documentatiei s-a realizat prin intermediul seminariilor de
informare si dezbaterilor ce au avut loc la Deva, Timisoara, Bucuresti.
Din analiza site-urilor de specialitate cu privire la programele de finantare active,
s-au intocmit – Informari - unde au fost prezentate masurile aplicabile orasului Geoagiu, domeniul in care are loc
interventia si modalitatea de finantare.
Pe parcursul anului 2013 s-au intocmit adrese si raspunsuri la diverse adrese de profil.
Activitatea Compartimentului juridic:
În anul 2013 au fost înregistrate un număr de 33 de cauze în care a fost parte oraşul Geoagiu:
- pretenții – 6,
- granituire – 1,
- partaj judiciar – 3,
- obligația de a face – 1,
- nulitate act juridic - 1,
- curatele – 1,
- hotărâre care să țină loc de act autentic – 1,
- revendicare imobiliara – 2,
- succesiune – 3,
- anulare proces verbal de contravenție – 2,
- contestație la executare – 5,
- fond funciar – 4,
- servitute – 1,
- procedura insolvenței – 2,
- Legea 10/2001 - 1
12

Activitatea Compartimentului RECL:
Pe parcursul anului 2013 s-au derulat urmatoarele activitati:
 s-a asigurat managementul integrat al resurselor umane si materiale ale RECL,
 informarea membrilor comunitatii asupra utilitatii serviciilor si facilitatilor oferite in cadrul retelei,
 valorificarea resurselor de promovare a imaginii si notorietatii comunitatii prin intermediul RECL,
COMPARTIMENT SECRETARIAT ȘI CURIERAT
1. s-a asigurat informarea cetăţenilor despre activitatea Primariei orasului Geoagiu;
2. s-au oferit relaţii cetăţenilor privind modalitatea de obţinere a unor documente, avize, aprobări, etc.;
3. s-au întocmit materiale tipărite sau pe suport electronic pentru informarea cetăţenilor;
4.
s-au înregistrat un număr de 7135 de cereri în Registrul de Intrări-Ieșiri din care;
- număr cereri înregistrate – 7124,
- număr petiții înregistrate – 2,
- număr sesizări înregistrate -9,
5.
s-au înregistrat un număr de 266 facturi,
6.
s-au înregistrat un număr de 3523 adeverințe,
7.
s-au transmis un număr de 847 documente prin poștă.
8. s-au coordonat activităţi legate de audienţe la Primar, Viceprimar şi secretar;
9. s-au informat cetăţenii cu privire la servicii oferite de alte instituţii, organizaţii, prestatori de servicii;
10. alte activitati specifice.












Cabinetul Primarului
Pe parcursul anului 2013, în perioada ianuarie – decembrie, s-au derulat următoarele activități:
preluarea din mass-media a sesizărilor sau aspectelor critice referitoare la atribuțiile autorității locale,
arhivarea și păstrarea sesizărilor sau aspectelor critice preluate din mass-media,
redactare articole pentru presa locală, județeană,
asigurarea serviciului de informare a publicului la sediul primăriei orașului Geoagiu,
asigurarea consilierii primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administrației
publice locale,
asigurarea desfășurării acțiunilor și manifestărilor organizate de Primărie și Consiliul Local,
îndeplinirea atribuțiilor de protocol și reprezentare,
participarea la crearea și actualizarea permanentă a bazei de date a autoritatii publice locale:
www.geoagiu.ro,
îndeplinirea atribuțiunilor administrativ-gospodărești,
alte activități solicitate.

CASA DE CULTURĂ „ ION BUDAI DELEANU”
Activitatea Casei de Cultură se adresează tuturor cetățenilor orașului Geoagiu, indiferent de vârstă, rasă,
naționalitate, etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere a adaptărilor la nevoile majore din cadrul societății, a
normelor generale de moralitate.
Dintre evenimentele de anvergură desfășurate în perioada martie – decembrie 2013, menționăm:
1. SĂRBĂTORIREA A 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE,
2. SPECTACOL FOLCLORIC CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE,
3. PARTICIPAREA ANSAMBLULUI DE DANSURI „GERMISARA” la FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE
DANSURI POPULARE „TAN FEST” DIN LOCALITATEA BURSA – TURCIA,
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4. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR PENTRU COPII ȘI TINERET – CARPATICA, GEOAGIU
BĂI,
5. FESTIVALUL BERII – GEOAGIU BĂI,
6. ÎNTÂLNIRE CU FIII SATULUI MERMEZEU – VĂLENI,
7. ZILELE ORAȘULUI GEOAGIU
8. FESTIVALUL NAȚIONAL DE POEZIE – ION BUDAI DELEANU,
9. PARTICIPARE ANSAMBLU DE DANSURI „GERMISARA” LA ZILELE ORAȘULUI VICTORIA,
10. COMEMORAREA CENTENARULUI MORȚII AVIATORULUI AUREL VLAICU,
11. PARTICIPARE ANSAMBLU DE DANSURI „GERMISARA” LA SĂRBĂTOAREA FIII SATULUI –
VINEREA,
12. PARTICIPARE ANSAMBLU DE DANSURI „GERMISARA” LA ZILELE COMUNEI BĂIȚA,
13. PARTICIPARE ANSAMBLU DE DANSURI „GERMISARA” LA MANIFESTĂRILE PRILEJUITE CU
OCAZIA ZILEI NAȚIONALE, LA DEVA,
14. PARTICIPARE
SOLIȘTI DIN CADRUL ANSAMBLULUI „GERMISARA” LA MANIFESTĂRILE
PRILEJUITE CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE, LA ORĂȘTIE,
15. SPECTACOL DE COLINDE CU OCAZIA INAUGURĂRII ORĂȘELULUI COPIILOR – GEOAGIU,
16. SPECTACOL DE COLINDE – ASTĂ SEARĂ-I SEARĂ MARE.
17. SPECTACOLE DE COLINDE LA AUREL VLAICU.
BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ – BIBLIONET
Fondul de carte al bibliotecii numără 13.336 volume, dintre care 218 volume au fost achiziţionate în
perioada 2007 – 2011, iar 1525 volume au fost casate.
Acţiunile pe care le desfăşoară biblioteca orăşenească constau în:
1. împrumutarea fondului de carte
2. întreţinerea fondului de carte
3. lansări de carte
4. expoziţii de carte.
BIBLIONET - este un program de cinci ani care va facilita locuitorilor orașului Geoagiu, accesul gratuit la
informatie. Proiectul este dezvoltat de Fundația Bill&Melinda Gates
- dotare - patru calculatoare cu webcam, videoproiector, ecran de proiecţie, scanner şi imprimanta.
De la deschiderea oficială din luna august 2013, s-au înregistrat un număr de 643 utilizatori, din care 475 volume
citite și 155 utilizatori noi înscriși.
În anul 2013, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva s-a aflat la cea de-a patra rundă de decernare a
premiilor pentru cea mai bună bibliotecă publică din judeţ (municipală, orăşenească şi comunală). Dintre cele 60 de
unităţi, „Cea mai bună bibliotecă orăşenească” a fost desemnată Biblioteca Orăşenească Geoagiu.
Punerea în aplicare a Hotărârilor adoptate de
Consiliului local Geoagiu în anul 2013
In anul 2013 Consiliul Local Geoagiu a adoptat un numar de 123 Hotarari de Consiliu, astfel:
I. Şedinţa convocată de îndată din data de 07.01.2013
Hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare – pusă în
aplicare
II. Şedinta ordinara din data de 25.01.2013
1. Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 - revocata
2. Hotarare privind aprobarea taxelor speciale pentru functionarea unor servicii publice locale – se aplica
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3. Hotărâre privind delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora, atat in intravilanul, cat si in extravilanul
satelor aparţinătoare oraşului Geoagiu- se aplică
4. Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice conform
dispoziţiilor Codului Fiscal – s-a aplicat scutirea
5. Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al localitatii Geoagiu Băi şi
al oraşului Geoagiu – se aplică
6. Hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Geoagiu a imobilului apartament înscris în CF
3728/1 Geoagiu, nr. top 3639-3644/3/I – s-a efectuat înscrierea în cartea funciară.
7. Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire, proprietate privată a oraşului
Geoagiu cu destinaţia de magazie, situat în intravilanul oraşului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 212, jud.
Hunedoara, înscris în CF 412 N Geoagiu, nr. cad. 930, apt. 7 – s-a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. 991/14.10.2013 cu domnul Pera Costin - Marian
8. Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietatea particulara a
cetăţenilor a terenului aferent constructiilor dobandite prin cumpărare ca efect al preluarii terenurilor aferente
constructiilor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58 / 1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si
localitatilor urbane si rurale – s-a emis Ordinul Prefectului nr. 16/30.01.2013
9. Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei proprietarilor
de pajişti şi a crescătorilor de ovine Geoagiu – s-au înregistrat la grefa Judecătoriei Orăştie actele adiţionale
10. Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Administrare a păşunilor încheiat între Oraşul Geoagiu
şi Asociaţia proprietarilor de pajişti şi a crescătorilor de ovine Geoagiu – s-a semnat Actul aditional nr. 1/2013 la
Contractul de administrare a păşunilor
11. Hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Geoagiu cu Asociaţia Sportivă Gloria Proinstal Geoagiu în
vederea susţinerii activităţii echipei de fotbal „Gloria Geoagiu” în anul 2013 – s-a semnat Acordul de asociere şi s-au
alocat fonduri pentru susţinerea activităţii
12. Hotărâre privind aprobarea planului de măsuri şi acţiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social,
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – s-a pus în
aplicare pe întreaga perioadă a anului 2013, realizându-se cu beneficarii de venit minim garantat acţiunile prevăzute
în plan
13. Hotărâre privind aprobarea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea
subvenţiei acordate in anul 2012 – s-a aprobat raportul
14. Hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu pentru anul şcolar 2013 –
2014 – în anul şcolar 2013/2014 funcţionează reţeaua şcolară aprobată de consiliul local
15. Hotărâre privind aprobarea Devizelor Generale actualizate in urma derulării procedurilor de achiziţie publică
pentru investiţiile “Construire sistem de alimentare cu apa sat Bozes, oras Geoagiu, judet Hunedoara” şi „Construire
sistem de canalizare in satul Bozes, oras Geoagiu, judet Hunedoara” – s-au semnat Contractele de finanţare cu
MDRAP pentru anul 2013 şi au fost alocate oraşului Geoagiu 250 mii lei pentru apă şi 300 mii lei pentru canalizare
16. Hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,
precum şi modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia – s-a înfiinţat postul
contractual de consilier al primarului şi a fost ocupat.
17. Hotârâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeşu
Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu, pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 – primarul a elaborat Raportul de
evaluare
Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
1. Hotârâre privind numirea reprezentantului oraşului Geoagiu in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA” – a fost desemnat domnul Puşcaşu Gabriel care participă la toate activităţile ADI
2. Hotârâre privind numirea reprezentantului oraşului Geoagiu in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Hunedoara” – a fost desemnat domnul Puşcaşu Gabriel care
participă la toate activităţile ADI
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3. Hotârâre privind numirea reprezentantului oraşului Geoagiu in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Serviciul judeţean de ocrotire a animalelor fără stăpân” – a fost desemnat domnul Puşcaşu Gabriel care participă la
toate activităţile ADI
III. Şedinţa convocată de îndată din data de 11.02.2013
1. Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 – s-au aprobat impozitele şi taxele
locale care se aplică şi în prezent.
2. Hotărâre privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinţă gratuita, potrivit
Legii nr. 15/2003 – s-a validat inventarul cuprinzând cele 4 loturi de teren din satul Aurel Vlaicu.
3. Hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Luca Petronela - Alina de atribuire in folosinta gratuita a unei
suprafate de 300 mp, teren intravilan, pentru construirea unei locuinte proprietate personala, conform Legii
nr. 15/2003 – a obţinut Autorizaţie de construire şi a edificat construcţia.
IV. Şedinta ordinară din data de 22.02.2013
1.
Hotărâre privind repartizarea pe zone a consilierilor locali în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce
le revin potrivit prevederilor legale în vigoare – se aplică
2.
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de
Administraţie al Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu – s-au desemnat cei 3 reprezentanţi care participă la şedinţe
3.
Hotărâre privind constituirea colectivului pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
oraşului Geoagiu pentru perioada 2014 – 2020 – colectivul desemnat s-a întrunit în mai multe şedinţe şi a elaborat şi
supus aprobării Consiliului local Strategia 2014 -2020.
4.
Hotărâre privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea minoritatii rome – se aplică
măsurile prevăzute în plan
5.
Hotărâre privind privind acordarea “ Diplomei de Aur” şi a unui premiu cuplurilor din Geoagiu care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – s-au acordat un număr de 8 premii şi diplome.
6.
Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului apartament, proprietate privată a oraşului
Geoagiu, situat în staţiunea Geoagiu Băi, str. Germisara, bl. P1, apt. 1, jud. Hunedoara – s-a organizat procedura de
licitaţie şi s-a încheiat contractual de vânzare –cumpărare autentificat sub nr. 359/09.04.2013 cu domnul Paşca Iosif,
la preţul de 91.100 lei.
V. Şedinţa convocată de îndată din data de 11.03.2013
1.
Hotărâre privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a
oraşului Geoagiu – s-a aprobat pentru stâlpi de curent la Băcâia, nu s-a pus în aplicare.
2.
Hotărâre privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere pentru persoane fizice şi juridice, în oraşul Geoagiu – s-a aplicat
noul tarif.
VI. Şedinta ordinara din data de 26.03.2013
1.
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare
2.
Hotarare privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2013
– s-au realizat partial achiziţiile prevăzute în program
3.
Hotărâre privind alocarea pe destinaţii a unor sume cuprinse în bugetul local al oraşului Geoagiu pe
anul 2013 – s-a pus în aplicare, în limita fondurile disponibile.
4.
Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice
conform dispoziţiilor Codului Fiscal – s-au aplicat scutirile.
5.
Hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit şi rezilierea contractelor de
comodat celor care au beneficiat de terenuri pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 şi nu au început
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lucrările de construcţii în termen de un an de la data primirii terenului, conform obligaţiilor asumate – s-au reziliat
contractele de comodat şi cele 2 loturi de teren au fost puse la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003.
6.
Hotărâre privind atribuirea unor terenuri în vederea construirii de locuinţe conform Legii nr. 15/2003Măcrişan Avram a obţinut Certificat de urbanism; Stănilă Andrei a obţinut autorizaţia de construire şi a început
execuţia lucrărilor.
7.
Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului oraşului Geoagiu în Adunarea
Generală a Acţionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu – dl. Vartolomei Adrian a particpat la AGA Serviciul Public
SA şi a votat conform mandatului primit d ela Consiliul local.
8.
Hotărâre privind înfiinţarea CLUBULUI SPORTIV AL ORAŞULUI GEOAGIU – a fost înfiinţat,
înregistrat la finanţe şi la Ministerul Tineretului şi Sportului în Registrul Sportiv, nu şi-a început activitatea.
9.
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv al
oraşului Geoagiu - nu s-a pus în aplicare întrucât clubul nu şi-a început activitatea.
VII. Şedinta ordinara din data de 19.04.2013
1.
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 – s-a depus la
AJFP situaţia financiară anuală.
2.
Hotarare privind acordarea unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice
conform dispoziţiilor Codului Fiscal – s-au oprat scutirile aprobate
3.
Hotărâre privind aprobarea contribuţiei oraşului Geoagiu la Grupul de Acţiune Locală “Sargeţia Gal
1” – s-a revocat hotarărea, nu s-a efectuat plata cotizaţiei.
4.
Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare acordării de premii si mentiuni la sfarsitul anului scolar
2012/2013, pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatură din cadrul Colegiului Tehnic “Alexandru Borza “ Geoagiu
– s-au alocat fondurile şi s-au achiziţionat cărţi pentru premii.
5.
Hotărâre privind aprobarea nivelului subvenţiilor care se acordă în anul 2013 în aplicarea Legii nr.
34/1998, privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza
si administreaza unitati de asistenta sociala – s-au desfăşurat activităţile sociale, plata s-a făcut numai partial.
6.
Hotărâre privind aprobarea implicării oraşului Geoagiu în proiectul “Ai grijă de natură în mod
natural!” – s-a implementat proiectul în parcul din Geoagiu – Casa de Cultură.
7.
Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Geoagiu s-a depus la ISU Hunedoara
8.
Hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al
oraşului Geoagiu – se aplică când sunt solicitări
9.
Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 – s-a pus în
aplicare, noua comisie întrunindu-se în şedinţe când este cazul.
Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
1. Hotârâre privind aprobarea fondurilor necesare pentru suportarea cheltuielilor de transport în vederea
participării Ansamblului de Dansuri Populare “Germisara” de la Casa de Cultură I.B.Deleanu Geoagiu la Festivalul
Internaţional de Folclor pentru Copii, care va avea loc în localitatea Bursa, Turcia, în perioada 21 – 29 mai 2013 – s-a
realizat deplasarea în Turcia.
2. Hotârâre privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţie a Consiliului Local al oraşului Geoagiu cu
SC SERVICIUL PUBLIC SA Geoagiu - s-a revocat.
3. Hotârâre privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii Orăşeneşti Geoagiu la Programul Naţional
BIBLIONET – biblioteca a fost implicate în Program, acesta se derulează şi înregistrează un interes deosebit din
partea tinerilor, în special.
VIII. Şedinţa convocată de îndată din data de 10.05.2013
1.
Hotărâre privind organizarea spectacolului artistic “Florile Tinereţii”, care va avea loc în satul Aurel Vlaicu în
data de 12.05.2013 – spectacolul a avut loc
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2.
Hotărâre privind aprobarea proiectului “Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – ZONA 1” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul
Programului Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice” – în derulare
3.
Hotărâre privind aprobarea cantităţii de lemn care se poate exploata din pădurea proprietate publică a
oraşului Geoagiu şi a preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării acestuia – Direcţia silvică a organizat licitaţia.
IX. Şedinta ordinara din data de 31.05.2013
1.
Hotarare privind acordarea unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice
conform dispoziţiilor Codului Fiscal – s-au aplicat scutirile.
2.
Hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv al
oraşului Geoagiu – s-a obţinut avizul Ministerului Tineretului şi Sportului.
3.
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru desfăşurarea Simpozionului Naţional
“Staţiunile balneoclimaterice din România şi turismul balnear” organizat de Societatea de Geografie din România şi
Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoara, care va avea loc în perioada 07 – 09 iunie 2013, în oraşul Geoagiu –
Colegiul Tehnic Agricol “Al. Borza” – s-a pus în aplicare, s-a desfăşurat simpozionul.
4.
Hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit şi rezilierea contractelor de
comodat celor care au beneficiat de terenuri pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 şi nu au început
lucrările de construcţii în termen de un an de la data primirii terenului, conform obligaţiilor asumate – s-a reziliat
contractual de comodat.
5.
Hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane pentru construirea de
locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003 – Putuca Ionel din Aurel Vlaicu a obţinut certificatul de
Urbanism, dna Tămăşan Valentina nu a solicitat încâ documentaţiile de urbanism şi nu a început execuţia lucrărilor.
6.
Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 690 mp, proprietate privată a
oraşului Geoagiu, înscris în CF 62.226, nr. cad. 62.226, către Chelaru Marcel Ovidiu şi Chelaru Ramona Maria,
proprietarii construcţiei edificate pe acesta – s-a încheiat contractual de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.
632/16.07.2013, la preţul de 3.363 lei.
7.
Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 28 mp, proprietate
privată a oraşului Geoagiu, situat in intravilanul satului Gelmar, înscris în CF 62364 Geoagiu, nr. cad. 62.364, către
Gaiu Valentin şi Gaiu Măriuca, în vederea extinderii construcţiei situate pe terenul alăturat – s-a încheiat contractul
de concesiune, dar nu s-au solicitat documente de urbanism.
8.
Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 28 mp, proprietate
privată a oraşului Geoagiu, situat in intravilanul satului Gelmar, înscris în CF 62365 Geoagiu, nr. cad. 62.365, către
Fodor Ioan Florin şi Fodor Maria Daniela, în vederea extinderii construcţiei situate pe terenul alăturat – s-a încheiat
contractul de concesiune, dar nu s-au solicitat documente de urbanism.
9.
Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 673/1997, încheiat cu SC
Blană & Gabi SRL, in calitate de concesionar – s-a încheiat actul aditional la Contractul de Concesiune cu dl.
Ţibuleac Dumitru.
Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
1. Hotârâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local Geoagiu nr. 46/ 19.04.2013 privind aprobarea
contribuţiei oraşului Geoagiu la Grupul de Acţiune Locală “Sargeţia Gal 1”.
X. Şedinta ordinara din data de 26.06.2013
1.
Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru investiţia “Capela
mortuară – Geoagiu Joseni” - au început lucrările de execuţie
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2.
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al sistemului de parcare din
orasul Geoagiu – staţiunea Geoagiu Băi – se aplică
3.
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a imobilului teren în suprafaţă de 600 mp,
proprietate privată a oraşului Geoagiu, situat in intravilanul oraşului Geoagiu, strada Râului, înscris în CF 618N, nr.
cad. 1168 şi CF 608N. nr. cad. 1142 – s-a organizat procedura de licitaţie publică pentru vânzare dar nu s-a
prezentat nici un ofertant. NU a fost vândut terenul.
4.
Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietatea
particulara a cetăţenilor a terenului aferent constructiilor dobandite prin cumpărare ca efect al preluarii terenurilor
aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58 / 1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si
localitatilor urbane si rurale – dosarul pentru emiterea Ordinului Prefectului a fost restituit întrucât până la finalizarea
aplicării Legii nr. 165/2013 este suspendată activitatea de fond funciar.
5.
Hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri intravilane pentru construirea de
locuinte proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003 – dl Măcrişan Daniel a obţinut certificate de urbanism.
6.
Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la
Colegiul Tehnic “Al. Borza” Geoagiu pentru luna mai 2013 – s-au achitat drepturile.
7.
Hotărâre pentru revocarea HCL Geoagiu nr. 54 / 2013 privind aprobarea încheierii unei asocieri în
participaţie a Consiliului Local al oraşului Geoagiu cu SC SERVICIUL PUBLIC SA Geoagiu .
XI. Şedinta ordinara din data de 26.07.2013
1.
Hotarare privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism la nivelul oraşului Geoagiu – s-a actualizat comisia şi îşi îndeplineşte atribuţiile.
2.
Hotărâre privind actualizarea componentei « Unitatii locale de sprijin » pentru combaterea bolilor
transmisibile la animale – s-a actualizat Unitatea locală de sprijin şi s-a comunicat medicului veterinary şi Direcţiei
Sanitar Veterinare.
3.
Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului local al orasului Geoagiu, nr.68/2007 privind
obligativitatea depozitarii molozurilor din constructii in “Gropi de imprumut” – s-a revocat
4.
Hotărâre privind stabilirea unor restrictii de circulatie pe drumurile publice de pe teritoriul orasului
Geoagiu – s-a revocat.
5.
Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor loturi de teren în vederea construirii de
garaje – s-a organizat procedura de licitaţie şi s-au atribuit 3 loturi, fiind închietae contractele de concesiune cu dna
Clonţa Sorina, dl. Ştefan Daniel şi dl. Ştefan Ioan.
6.
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare
7.
Hotărâre privind alocarea pe destinaţii a unor sume cuprinse in bugetul local pe anul 2013 – s-au
organizarea evenimentele culturale: Intalnire cu fii satului Valeni, Ziua oraşului Geoagiu – Sf. Maria - Geoagiu Bai,
Festivalul Naţional de Poezie « I.B.Deleanu » .
8.
Hotărâre privind acordarea unor scutiri de plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013, pentru
persoane fizice : s-au aplicat scutirile aprobate
9.
Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului oraşului Geoagiu şi a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local – s-a modificat structura
organizatorică conform hotărârii.
XII. Şedinta ordinara din data de 27.08.2013
1.
Hotărâre privind organizarea unui eveniment public de comemorare a Centenarului morţii aviatorului Aurel
Vlaicu, în perioada 14 – 15 septembrie 2013, în satul Aurel Vlaicu – s-a organizat evenimentul.
2.
Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Colegiul Tehnic
“Al. Borza” Geoagiu pentru luna iunie 2013 – s-au achitat drepturile.
3.
Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013, pentru persoane
fizice – s-au aplicat scutirile aprobate.
19

4.
Hotărâre privind aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” – s-a transmis CJ Hunedoara
5.
Hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului in proprietatea publică a oraşului Geoagiu a
unor terenuri situate în intravilanul oraşului Geoagiu – staţiunea Geoagiu Băi – s-au efcetaut înscrierile în cartea
funciară.
Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
1. Hotârâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare.
XIII. Şedinta extraordinara din data de 31.08.2013
1.
Pregătirea în comun cu membrii Consiliului Local al Comunei Mădăraş, judeţul Bihor a Acordului de
Cooperare în domeniul turismului.
XIV. Şedinta ordinara din data de 25.09.2013
1. Hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului construcţie şi teren înscrise în CF 60938 Geoagiu, nr. cad. 928,
situate în intravilanul oraşului Geoagiu, strada Feredeului, nr. 1, din domeniul public în domeniul prival al
oraşului Geoagiu – s-a efectuat inscrierea in cartea funciara.
2. Hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul public al oraşului Geoagiu a unor terenuri situate în
intravilanul localităţii – cartea funciara a dat Incheiere de respingere.
3. Hotărâre privind aprobarea cantităţii de lemn care se poate exploata din pădurea proprietate publică a
oraşului Geoagiu şi a preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării acestuia – s-a pus in aplicare
4. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare.
5. Hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local Geoagiu în anul 2013 – s-a pus in
aplicare
6. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 51/ 2013 privind aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii
domeniului public si privat al oraşului Geoagiu.
Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi:
1. Hotârâre privind aprobarea cheltuielilor aferente implementării proiectului “CENTRU NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, Staţiunea Geoagiu Băi” în cadrul POR, Axa 5, Domeniul de
Intervenţie 5.3., Operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora” – se află în perioada precontractuală.
XV. Şedinţa convocată de îndată din data de 14.10.2013
1. Hotărâre privind aprobarea reabilitării, modernizării și dotării Căminului Cultural din satul Renghet, oraș
Geoagiu, județul Hunedoara
XV. Şedinta ordinara din data de 30.10.2013
5. Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune nr. 3718 din data de 04.11.2002
încheiat între Consiliul Local Geoagiu şi SC Magic Computers SRL Alba Iulia – s-a semnat Actul aditional şi
concesionarul a efectuat plata diferenţei de redevenţă.
6. Hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul public al oraşului Geoagiu a terenului în suprafaţă de
2718 mp, situat în intravilanul satului Renghet, înscris în CF 62661 Geoagiu, nr. top. 376, 378, 379 – s-a
efectuat înscrierea in cartea funciară.
7. Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată a oraşului Geoagiu asupra unor terenuri din
satul Băcâia şi din satul Mermezeu – Văleni – s-a revocat.
8. Hotărâre privind completarea HCL Geoagiu nr. 3/2013 – taxe pentru teren sport Aurel Vlaicu, s-a pus in
aplicare
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9. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare.
10. Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local Geoagiu – sa pus în aplicare.
XV. Şedinta ordinara din data de 27.11.2013
1.
Hotărâre privind aprobarea PUZ şi Regulamentul Local aferent pentru „Parcelare teren în vederea construirii
de locuinţe” în intravilanul satului Aurel Vlaicu, beneficiar: oraşul Geoagiu – s-a pus în aplicare.
2.
Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole, în oraşul Geoagiu – s-a transmis Ministerului Mediului şi Direcţiei Agricole.
3.
Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
– s-a constituit comisia şi a analizat solicitarea de subvenţie depusă de Asociaţia Renaitre.
4.
Hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre unităţile administrativ-teritoriale oraşului
Geoagiu, judeţul Hunedoara şi comuna Mădăras, judeţul Bihor.
5.
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a oraşului Geoagiu în perioada 2014 – 2020.
6.
Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente implementării proiectului “CENTRU NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, Staţiunea Geoagiu Băi” în cadrul POR, Axa 5, Domeniul de Intervenţie
5.3., Operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” –
este in perioada precontractuală.
7.
Hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului construcţie „ Casă de oaspeţi” înscris în CF 1129 Geoagiu nr.
top. 3-5, (1,2,6-9)/1, (1187 -1189)/1, ( 1196 – 1197)/2/1, situat în incinta împrejmuită a Colegiului Tehnic Agricol
Geoagiu, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă
Geoagiu în domeniul public al oraşului Geoagiu şi în administrarea Consiliului local al oraşului Geoagiu – s-a
transmis solicitare pentru aviz la ASAS până în prezent nu a răspuns.
8.
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare.
9.
Hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2013 cu prilejul
sărbătoririi de Sf. Nicolae şi de Crăciun – s-au desfăşurat activităţile cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi s-au acordat
cadouri copiilor.
Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi
1.
Hotărâre privind aprobarea elaborării în anul 2014 a documentaţiei de urbanism faza PUZ şi a
documentaţiei tehnico-economice - studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiţii „Parc Industrial oraş Geoagiu,
jud. Hunedoara” – au fost cuprinse fonduri în buget şi s-a prevăzut în programul de achiziţii.
2.
Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local Geoagiu – sa pus în aplicare.
XVIII.

Şedinta ordinara din data de 12.12.2013

1.
Hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2014/2015 –
s-a primit Avizul Conform al Inspectoratului Şcolar.
2.
Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din cadrul
Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu pe luna octombrie 2013 – nu s-a efectuat plata acestor sume către cadrele
didactice.
3.
Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2014 pentru beneficiarii
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – se pune în aplicare în
cursul anului 2014.
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4.
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Geoagiu în proprietatea privată a oraşului Geoagiu
a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora – s-au efectuat operaţiunile
contabile.
5.
Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 2824 mp, proprietate privată a oraşului
Geoagiu, înscris în CF 61895 Geoagiu, nr. cad. 61895, către SC MAGIC COMPUTERS SRL, proprietarul
construcţiilor edificate pe acest teren – nu s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare.
XIX.
Şedinţa convocată de îndată din data de 19.12.2013
1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare.
XX. Şedinţa convocată de îndată din data de 23.12.2013
1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2013 – s-a pus în aplicare.
B. În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul oraşului Geoagiu a emis în anul 2013 un
număr de 382 de dispoziţii. Comunicarea dispoziţiilor Primarului către Instituţia Prefectului pentru controlul de
legalitate s-a făcut în termen şi nici o dispoziţie nu a fost atacată de către acesta, la instanţa de contencios
administrativ, pe motiv de nelegalitate.
C. În aplicarea dispoziţiilor legii nr. 10/2001 au fost completate şi transmise către Instituţia Prefectului jud.
Hunedoara dosarele cu propunerea de acordare despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, care nu au putut fi
restituite în natură privind pe domnul Lenuţ Ioan şi pe doamna Gherghel Mărioara.
D. Cu privire la activitatea de fond funciar s-a procedat la inventarierea terenurilor de pe raza oraşului Geoagiu
pentru a se stabili posibilele amplasamente ce pot fi acordate persoanelor îndreptăţite care nu au fost încă puse în
posesie, dar au validat dreptul de proprietate. Suspendarea activităţii de fond funciar, conform prevederilor Legii nr.
165/2013 este activă până la data de 30.06.2014.
E. Aleşii locali au depus în termen declaraţiile de avere şi de interese, iar până în prezent nu au fost
identificate de ANI Bucureşti cazuri de incompatiblitate sau conflict de interese.
Hotărârile consiliului local Geoagiu au fost puse în aplicare în procent de 90%, fiind motive exclusiv obiective
pentru neexecutarea a 10% dintre hotărâri.
Trebuie să mai menţionăm faptul că salariaţii Primăriei au mai participat în diverse comisii legate de
atribuţiile care le revin primarului sau Consiliului local prin actele normative în vigoare şi au efectuat serviciile de
permanenţă pe perioada inundaţiilor şi în sezonul estival.
Având în vedere multitudinea de atribuţii care revin prin lege Consiliului local şi primarului, implicit aparatului
propriu, se poate trage concluzia că prin eforturile conjugate ale tuturor şi printr-un management de calitate s-a
realizat îndeplinirea acestora, în conformitate cu prevederile legale.
Prezentul raport este o radiografie a activităţilor realizate pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am
propus pentru buna gestionare a treburilor comunităţii.
Evident, nu au fost cuprinse toate activităţile desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale, fiind
prezentate numai cele mai importante.
Îmi exprim convingerea că prin eforturile noastre conjugate, autorităţi, funcţionari publici şi cetăţeni,
localitatea va continua să se dezvolte, pe temelia unei adminsitraţii eficiente, într-un cadru de legalitate, care să ţină
cont de nevoile noastre curente şi de perspectivă.
Acest raport oferă celor interesaţi posibilitatea să formuleze concluzii şi să facă propuneri pentru
perfecţionarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

PRIMAR
Prof. Vălean Ioan
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