
 

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                               

CONVOCATOR 

 

Al Consiliului local al oraşului Geoagiu,  în  şedinţă extraordinară, de îndată,  pentru data de  

14 SEPTEMBRIE  2020 

 

           Subsemnații: Dîncșorean Aurel, Joikits Tiberiu, Coca Nicolaie, Branea Petru Remus și Rusu 

Costel; 

 Având în vedere Ordinele Prefectului județului Hunedoara nr. 369 – 375 din data de 

11.09.2020  și reținând necesitatea alegerii viceprimarului orașului Geoagiu pentru rezolvarea 

problemelor curente ale orașului Geoagiu până la validarea mandatelor aleșilor locali de la scrutinul 

electoral din data de 27.09.2020; 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. ”b”, art. 134 alin. (1) lit. b), alin. (4), alin. (5), 

art. 135, art. 136 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emitem prezenta 

 

CONVOCARE 

 

 

        Art. 1 (1) A Consiliul local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată,  pentru 

data de 14.09.2020, ora 11,00, 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 prezentul 

convocator, 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. 

 

Geoagiu, 11.09.2020,  

 

 

Consilieri locali 

 

Dîncșorean Aurel  

Joikits Tiberiu  

Coca Nicolaie 

Branea Petru Remus  

Rusu Costel 

 

 

 

 



 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU  

PRIMAR 

Anexă la  convocator                

 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

a şedinţei extraordinare, de îndată,  a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu  

din ziua de  14.09.2020, ora 11,00 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Geoagiu. 

 

Iniţiatori:  Dîncșorean Aurel, Joikits Tiberiu, Coca Nicolaie, Branea Petru Remus și 

Rusu Costel; 

 

 

  

 

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

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

a) Secretar : punctul 1  

 

 

Geoagiu, 11.09.2020,  

 

 

 

Consilieri locali 

 

Dîncșorean Aurel  

Joikits Tiberiu  

Coca Nicolaie 

Branea Petru Remus  

Rusu Costel 

 


