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Prin prezentul Comunicat de Presă dorim să aducem la cunoștința locuitorilor orașului 

Geoagiu și a locuitorilor satelor aparținătoare, următoarele: 

 

1. Respectarea prevederilor legale în vigoare, privind procesul de transparență decizională la 

nivelul administrației publice locale și punerea la dispoziția cetățenilor a informațiilor de 

interes public are caracter obligatoriu; 

2. La nivelul Consiliului Local al orașului Geoagiu și în cadrul aparatului propriu al primarului se 

respectă și se implementează prevederile legale referitoare la transparența decizională și 

punerea la dispoziția cetățenilor a informațiilor de interes public. Pentru detalii consultați 

pagina oficială a Primăriei orașului Geoagiu la adresa de Web: www.geoagiu.ro; 

3. Înregistrarea ședințelor de Consiliu Local al orașului Geoagiu, transmiterea acestora LIVE în 

mediul online, precum și arhivarea acestor ședințe în format electronic, o să fie posibilă imediat 

ce se achiziționează echipamentele audio – video omologate, care sunt necesare pentru 

derularea în bune condiții a acestor activități. Menționăm că achiziționarea acestor echipamente 

este condiționată de aprobarea bugetului local, buget care la rândul său este condiționat de 

aprobarea bugetului de stat. La această dată Guvernul României nu a depus la Parlament 

proiectul de buget de stat în vederea aprobării; 

4. La ședințele de Consiliu Local al orașului Geoagiu, mass – media are acces și poate transmite 

LIVE aceste ședințe, cu respectarea prevederilor legale; 

5. Pentru eliminarea eventualelor sincope și disfuncționalități care pot apărea în procesul de 

transparență decizională la nivel local și în punerea la dispoziția cetățenilor a informațiilor de 

interes public, la nivelul administrației publice locale se întocmesc următoarele Proceduri 

Operaționale: 

- Procedură Operațională privind implementarea procesului privind transparența 

decizională la nivelul Consiliului Local al orașului Geoagiu; 

- Procedură Operațională privind transparența decizională la nivelul aparatului propriu 

al primarului orașului Geoagiu; 

  După întocmire și aprobare acestea se vor publica pe pagina oficială a Primăriei Orașului 

Geoagiu, la adresa Web:  www.geoagiu.ro. 

 

 

6. Referitor la blocurile ANL: 

- Contractul de execuție a lucrărilor este încheiat între Compania Națională de Investiții 

(CNI) și firma SC Telecerna SRL; 

- La acest moment blocurile ANL nu sunt luate în primire de către Primăria orașului 

Geoagiu, deoarece recepția finală la terminarea lucrărilor nu este realizată; 

- Blocurile ANL vor fi luate în primire de către primăria orașului Geoagiu de la CNI, 

după executarea recepției finale; 

 

 

http://www.geoagiu.ro/


 

7. Referitor la repartizarea locuințelor din  blocurile ANL: 

- La acest moment sunt depuse 47 de dosare și disponibile 30 de locuințe; 

- Comisia numită pentru analizarea dosarelor și repartizarea  locuințelor din blocurile 

ANL a fost aleasă prin vot secret; 

- Analiza dosarelor se face conform  CRITERIILOR CADRU pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 

tineri, destinate închirierii | HGR 420/2018, cu respectarea prevederilor legale; 

 

 

Primarul orașului Geoagiu, împreună cu grupul de consilieri locali PSD asigură toți locuitorii de 

pe raza Unității Administrativ Teritoriale(UAT) Geoagiu că prevederile legale în vigoare, din toate 

domeniile de activitate specifice administrației publice locale care intră în sfera de competență a 

consiliului local/primarului/aparatului propriu al primarului, se implementează și se respectă atât la 

nivelul consiliului local cât și la nivelul aparatului propriu al primarului.  

Totodată reamintim că atât primarul cât și consilierii locali sunt în slujba locuitorilor din UAT 

Geoagiu. 

 

 

 

 

 

 

VĂ MULȚUMIM! 

 

 

 

Primarul orașului Geoagiu: Cărăguț Vasile; 

 

Viceprimar al orașului Geoagiu: Călugăr Carmen Maria; 

 

 

 

 

Consilier local: Achim Sorin Iosif;                                         Consilier local: Nyeste Iulia Elena; 

 

Consilier local: Bogdan Petru Tiberiu;                                   Consilier local: Pleniceanu Mihai; 

 

Consilier local: Groza Constantin;                                           Consilier local: Urșica Liliana Rodica; 

 

Consilier local: Homorodean Silvia;                                                                                        

 

 


