
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU 

 
 

DISPOZIȚIA  nr. 74 din 17.03.2021 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu,  în  şedinţă ordinară, 

pentru data de  29.03.2021 

 

Analizând temeiurile juridice: 

a) Art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 136 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Ținând cont de: 

a) Referatul Secretarului General înregistrat sub nr. 3571 din 17.03.2021, prin care se 

propune convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al orașului Geoagiu pentru data de 29.03.2021, 

pe a cărei ordine de zi să fie inscrise proiectele de hotărâre, iniţiate până la data  referatului  care  

respectă termenele şi procedurile prevăzute de lege 

Luând act de dispozițiile  

a) art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU 

emite următoarea dispoziție: 

 

 Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară,  pentru data de 29 

MARTIE 2021, ora  11ºº, la sediul acestuia, în sala de şedinţă a Consiliului Local Geoagiu din 

Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta 

dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta. 

 (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Geoagiu prin afişare la 

sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1) și pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Oraşului Geoagiu - Secretar, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator, în scris, 

consilierilor locali, prin grija secretarului Oraşului Geoagiu. 

 (2) Membrii Consiliului Local al Oraşului Geoagiu sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 3  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 4  Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Secretarului 

Oraşului Geoagiu şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate, a 

serviciilor şi instituţiilor publice interesate, se publică pe site-ul primăriei.  

 

Geoagiu, 17 MARTIE 2021 

 

  PRIMAR,                                                                                               Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar General    

ec. Cărăguţ Vasile                                                                                      Jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 



 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR.  74/2021 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

A şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu  

din ziua de  29 MARTIE 2021, ora  1100 

 

 

1. Proiect de hotarare privind modul  de întocmire, completare și ținere la zi a 

registrului agricol . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotare privind modificarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Consiliului Local Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotare privind modificarea  organigramei și statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor, serviciilor și 

direcțiilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotare privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea 

Mare și  transfer actualizate. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotare privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să 

beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 

privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotare privind  stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor 

care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol 

Geoagiu, în semestrul II al  anului  școlar  2020 – 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, 

proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste 

terenuri. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotare privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în 

cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe 

şi obiecte de inventar,  din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul 

administrativ,  pentru  a analiza  şi aviza  proiectele de hotărâre, sunt  următoarele: 

a)Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 

teritoriului si urbanism  analizează şi avizează  proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 

punctele 1 - 9;  



b) Comisia de specialitate  pentru  probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala, 

protectia mediului si turism analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 

zi la punctele 1 - 9;  

c)Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, activitati 

social-culturale si culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 

punctele 1- 9;  

 

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din 

codul administrativ, pentru a întocmi rapoartele la proiectele de hotărâre, sunt: 

a) Compartiment Buget-Financiar : punctul 6 

b) Compartiment Contabilitate, Salarizare: punctul 9 

c) Serviciul RAGC: punctul 8 

d) Secretar: punctele 1 – 5; 7. 

 
 

Geoagiu, 17 martie 2021 

 

 

               PRIMAR,                                                                                   Contrasemnează 

                                                                                                                    Secretar General    

           ec.Cărăguţ  Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 


