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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  31.01.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

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

nr. 38  din  22.01.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti toți cei 15 consilieri locali alesi. 

In conformitate cu art. 137, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

sedinta este legal constituita. 

Doamna Bătrâna Oana Roxana,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 145/ 

29.11.2019, preia conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul 

Primar, Cărăguț Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului, iar în calitate de invitat doamna 

Aldea Simona – director Liceul Tehnologic Agricol Geoagiu 

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 30.12.2019,  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 aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc 

domeniul privat al orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  pentru stabilirea modalitatilor si a 

criteriilor de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin 

ANL, administrarea, exploatarea, inchirierea acestora si a graficului calendar de lucru a comisiei 

sociale de analiza a solicitarilor de locuinte ANL, in vederea intocmirii „Listei de prioritate pentru 

repartizarea locuintelor ANL”   . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru 

emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren, inscris în CF 65418 

Geoagiu . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii oraşului Geoagiu din  Patronatul Serviciilor 

Publice din România. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu 

în anul şcolar 2020/2021.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar General al oraşului Geoagiu,  pentru 

perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

7. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru 

semestrul II  al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 
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9. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, 

pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se 

valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului 

General actualizat ai obiectivului de investiţii „Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. 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„Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”. 

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 

 

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

hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului 

Geoagiu.. 

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

 Nu sunt discuții. 

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.  1 / 2020. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind  aprobarea  Regulamentului  pentru stabilirea modalitatilor si a criteriilor de analiza 

si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, administrarea, 

exploatarea, inchirierea acestora si a graficului calendar de lucru a comisiei sociale de analiza a 

solicitarilor de locuinte ANL, in vederea intocmirii „Listei de prioritate pentru repartizarea 

locuintelor ANL”   . 

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

Discuții: 

Se solicită propuneri pentru reprezentanții CL Geoagiu în cele 2 comisii. 

Pentru Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru 

tineri, construite prin ANL se fac următoarele propuneri: 

Dl. Zaharie Nicolae o propune pe doamna Urșica Rodica. 

Dna Călugăr Carmen o propune pe doamna Nyeste Iulia. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Pentru Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de 

atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL se fac următoarele propuneri: 

Dl. Zaharie Nicolae propune pe domnul Danciu Aurel. 

Doamna Nyeste Iulia propune domnul Ganga Mihai. 

Nu mai sunt alte propuneri. 
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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.  2 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului 

conform în vederea schimbării destinației imobilului teren, inscris în CF 65418 Geoagiu .. 

Se prezinta raportul Secretarului  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.  3 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea retragerii oraşului Geoagiu din  Patronatul Serviciilor Publice din 

România. 

Se prezinta raportul Secretarului  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.  4 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 

2020/2021. 

Se prezinta raportul Secretarului, avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara 

și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuţii: 

Dna Aldea Simona: am fost și azi la Homorod să discut cu doamna educatoare și mi-a 

reconfirmat că nu sunt copii. Am discutat la Inspectoratul Școlar și ni s-a sugerat să închidem această 

grădiniță. Nu sunt copii și nici nu există perspectiva de a crește numărul de copii pentru a se relua 

activitatea. 

La Aurel Vlaicu îi dăm continuitate doamnei învățătoare, fiind un cadru didactic foarte bun, iar 

în viitor numărul de copii este în scădere, astfel încât nu se justifică ocuparea postului rămas vacant 

în urma decesului dlui învățător. 

La școala de la Vlaicu trebuie reparat urgent acoperișul. 

Domnul Coca Nicolae: școala ar putea utiliza în alte scopuri clădirile din sate în care au 

funcționat școli primare, unde a încetat activitatea educațională? 

Dna Aldea Simona: doar pentru clădirea de la Geoagiu Băi ne-am manifestat interesul, întrucât 

am dori să o transformăm într-o tabără școlară. Celelalte clădiri nu le putem întreține și nu ne sunt 

necesare în activitatea școlară. 

Dl. Primar: vă rugăm să ne prezentați în acest an școlar cum ați început clasa a IX-a, ce 

specializări aveți? 

Dna Aldea Simona: la clasa a IX-a avem 2 clase de liceu și una de profesională. La licu avem o 

clasă de economic – turism, o clasă de silvic-veterinar, iar la profesională avem horticultură-

agricultură. Dorim ca din anul școlar 2020/2021 să înființăm și o clasă la ”a doua șansă” pentru clase 

primare. Din anul școlar 2020/2021 vom avea 2 clase pentru clasa I. 

Dl. Rusu Costel: ce procent din absolvenții de clasa a XII-a au fost înscriși la BAC? 
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Dna Aldea Simona: cel puțin ¾ din numărul total de elevi de clasa a XII-a au fost înscriși la 

BAC. Rezultatele nu au fost atât de bune pe cât ne-am fi dorit, dar stâm mai bine decât ”Chimicul” 

din Orăștie. La școala noastră sunt dascăli foarte buni, iar copii care doresc să învețe pot să învețe 

foarte bine și la Geoagiu. 

Nu mai sunt alte discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotarare, cuprinzând rețeaua unităţilor şcolare de pe raza oraşului 

Geoagiu în anul şcolar 2020/2021așa cum a fost avizată de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara,  

si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  5 / 2020. 

 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei 

Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar General al oraşului Geoagiu,  pentru perioada 01.01.2019 – 

31.12.2019. 

Se prezinta raportul Compartimentului Resurse Umane 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.  6 / 2020. 

 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II  al 

anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități.  

Se prezinta raportul Secretarului 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.  7 / 2020. 

 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2019. 

Se prezinta raportul Direcției de Asistență Socială Geoagiu 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.  8 / 2020. 

 

 

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

de hotarare privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu 

vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Secretarului  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.  9 / 2020. 

 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Secretarului 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.  10 / 2020. 

 

 

X X X 

 

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

proiectul de hotarare privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Compartimentului Resurse Umane și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuţii : 

Dl Primar arată că sunt necesare măsuri urgente pentru a încerca să reducem situația actuală a 

depunerii de deșeuri necontrolate pe tot terirtoiul localității: în albiile pârâurilor, pe marginea 

drumurilor, sub poduri, în zonele împădurite. Suntem copleșiți și nu mai facem față să le adunăm de 

peste tot, iar ceea ce este extrem de grav este continuarea depunerii lor în zone interzise, azi facem 

curat, in două zile este la loc. Dorim să înființăm un centru de colectare a deșeurilor reciclabile, să 

încercăm să achiziționăm de la populație deșeurile reciclabile și să le predăm operatorilor 

specializați. Din acest motiv consider că este necesară o structură specializată cu gestionarea 

problemei deșeurilor, în cadrul instituției noastre. 

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.  11 / 2020. 

 

 

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 indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General actualizat ai obiectivului de 

investiţii „Bază Sportivă, oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara”. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizul favorabile al comisiei de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 
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        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.  12 / 2020. 

 

X X X 

             La punctul doi 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„Bază Sportivă, oraş 

Geoagiu, judeţul Hunedoara”.. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizul favorabile al comisiei 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.  13/ 2020. 

 

 

X X X 

DIVERSE 

1. Se prezinta raportul privind îndeplinirea sarcinilor autorităților administrației publice 

locale pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare și se analizează 

modul în care sunt îndeplinite sarcinile autorităților administrației publice locale pe 

linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare și stabilirea măsurilor care 

se impun. 

Nu sunt discuții. 

 

2.   Dl. Dîncșorean Aurel: arată că a încercat să ajungă la Văleni mergând pe strada Tileșului, 

însă nu a reușit pentru că nu a putut să treacă de proprietatea domnului Stănilă. Sunt 

depozitate deșeuri menajere pe marginea drumului, sunt abandonate autovehicule defecte, 

s-a înființat o rampă pentru încărcarea materialului lemnos, care nu se știe de unde este 

exploatat, pe pășune s-au pus tot felul de echipamente, panouri solare, etc., astfel încât este 

imposibil să mai treci spre drumul către Văleni. Trebuie verificat și luate măsuri. 

Dl. Primar: îi vom comunica domnului Susan Marius care va verifica ce s-a întâmplat în 

zona aceea, însă noi știm că domnul Stănilă a cumpărat acolo mai multe proprietăți, inclusiv 

pășune și este posibil ca tot ce ați văzut să fie pe proprietaea sa. 

 

 

Nemaifiind alte probleme, doamna Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

  Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                 jr. Cimpoeşu Maria 

 


