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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  11.05.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

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

113  din  08.05.2020, 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 Nyeste Iulia Elena,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 19/ 18.02.2020, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul Primar, Cărăguț 

Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului,  

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 30.04.2020,  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 rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria 

al orașului Geoagiu  pe anul 2020. 

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 primarului și proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar.   

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.  53/2020. 

 

X X X 

 

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

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  pe 

anul 2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar.   

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.  54/2020. 
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X X X 

 

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

lucrarile sedintei. 

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  SECRETAR,  

              Nyeste Iulia Elena                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 

 


