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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  29.05.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

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

nr. 125  din  20.05.2020, 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 11.05.2020,  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  alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie 2020 – august 

2020.   

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea  unor dispoziții referitoare la concesionarea spațiilor cu 

destinația de cabinet medical. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Acordurilor de Branșament pentru sistemul public 

de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș, încheiate cu SC Ape Minerale Băcâia SRL. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I  anul 

2020.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

5. Proiect de hotărâre privind  completarea și modificarea Programului anual de achiziţii publice al 

oraşului Geoagiu pe anul 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu  

 

6. Proiect de hotărâre privind  anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, 

radiați din registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența contabilă.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor 

persoane fizice din orasul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului  de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala 

orașul Geoagiu.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană cu titlul 

gratuit în favoarea SC E- Distributie Banat SA  asupra unor terenuri situate în intravilanul 

orașului  Geoagiu, cuprinse în domeniul public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării 

lucrărilor, în amonte,  înlocuire PTA 2036 Geoagiu cu PTz pentru racordare utilizator  

(Alimentare cu energie electrică obiectiv magazin  - spor de putere). 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al orașului Geoagiu a sumei necesare pentru 

plata onorariului lichidatorului judiciar,  stabilit de instanța de judecată în dosarul nr. 

1847/272/2016 privind lichidarea Composesoratului Bozeș. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii proiectului  “Reabilitare termica Casa de 

Cultura Ioan Budai Deleanu din orasul Geoagiu”  și a cheltuielilor aferente implementării sale. 

 

       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  alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie 2020 – august 2020. 

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

Discuții: 

Se solicită propuneri pentru președinte de ședință. 

Domnul Dîncșorean Aurel îl propune pe domnul Zaharie Nicolae. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

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.  55 / 2020. 

 

X X X 

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

hotarare privind revocarea  unor dispoziții referitoare la concesionarea spațiilor cu destinația de 

cabinet medical. 

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.  56 / 2020. 

 

X X X 

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

de hotarare privind  aprobarea prelungirii Acordurilor de Branșament pentru sistemul public de 

alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș, încheiate cu SC Ape Minerale Băcâia SRL. 

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

Nu sunt alte 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.  57 / 2020. 
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X X X 

 

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I  anul 2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar   și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Nu sunt alte 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.  58 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind  completarea și modificarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului 

Geoagiu pe anul 2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Achiziții Publice, avizul Compartimentului Buget, 

Financiar 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.  59 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind  anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din 

registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența contabilă. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Juridic și Executări Silite și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

 Se prezintă hotărârile judecătorești, definitive, din fiecare cauză. 

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.  60 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice 

din orasul Geoagiu. 

         Se prezinta raportul Biroului Impozite și Taxe Locale  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.  61 / 2020. 

 

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

de hotarare privind modificarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului  de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul 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.  62 / 2020. 

 

X X X 

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

de hotarare privind constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană cu titlul gratuit în 

favoarea SC E- Distributie Banat SA  asupra unor terenuri situate în intravilanul orașului  Geoagiu, 

cuprinse în domeniul public al oraşului Geoagiu, în vederea realizării lucrărilor, în amonte,  înlocuire 

PTA 2036 Geoagiu cu PTz pentru racordare utilizator  (Alimentare cu energie electrică obiectiv 

magazin  - spor de putere). 

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

Discuții: 

Dl. Primar prezintă detalii ale proiectului tehnic privind modernizările pe care le realizează E-

Distribuție Banat pe rețelele publice de furnizare a energiei electrice în orașul Geoagiu. 

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.  63 / 2020. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind alocarea din bugetul local al orașului Geoagiu a sumei necesare pentru plata 

onorariului lichidatorului judiciar,  stabilit de instanța de judecată în dosarul nr. 1847/272/2016 

privind lichidarea Composesoratului Bozeș. 

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

Discuții: 

Domnul Zaharie Nicolae: dacă lichidatorul a fost numit din anul 2017, a făcut ceva demersuri 

în acest dosar sau doar solicită onorariu pentru timpul care s-a scurs fără să facă nimic? 

Secretar: nu a intreprins nici un demers in dosar, noi am solicitat, de mai mult ori, să finalizeze 

dosarul, întrucât legea 1/2000 nu îi oferă nici o altă posibilitate decât aceea de a constata că pădurea 

trece în domeniul public al orașului Geoagiu. Pentru lichidator a fost, însă, întotdeauna problema 

încasării onorariului. Composesoratul nu mai are alte bunuri, nu are nimic înafară de pădure și nu 

poate obține venituri din altă sursă pentru onorariu. Întrucât această problemă trenează de prea mult 

timp, trebuie să o finalizăm. 

dl. Primar: pentru noi preluarea în domeniul public a pădurii Composesoratului va genera o 

cheltuială suplimentară, urmând să încheiem contract de pază și administrare, să elaborăm 

amenajament silvic, însă trebuie să respectăm legea și să rezolvăm și acestă problemă care a generat 

convulsii sociale, întrucât, mulți locuitori din satul Bozeș sunt urmași ai foștilor membrii 

composesori, dar cei 5 care au reînființat composesoratul și au solicitat reconstituirea dreptului de 

proprietate, nu le-au recunoscut calitatea de moștenitori și nu i-au acceptat în asociație. 

Domnul Mariș Simion: consider că ar trebui să aprobăm plata onorariului solicitat de lichidator 

pentru a se finaliza acest dosar, dacă reducem acest onorariu, lichidatorul nu va accepta să facă 

demersurile legale și se va tergiversa rezolvarea problemei, încă mulți ani de acum înainte.  

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.  64 / 2020. 
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X X X 

 

Probleme urgente inscrise pe ordinea de zi 

 

             La punctul unu se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind aprobarea actualizarii proiectului  “Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu 

din orasul Geoagiu”  și a cheltuielilor aferente implementării sale. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele 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.  65 / 2020. 

 

DIVERSE 

 

1.   Dna  Secretar prezintă OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, respectiv, prevederile 

referitoare la acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare 

pe clădiri. 

Domnul Primar solicită propuneri din partea membrilor consiliului local privind oportunitatea 

adoptării unei hotărâri de acordare a acestor facilități și privind procentul de reducere a 

impozitului pe clădiri. 

Domnul Dîncșorean Aurel propune ca reducerea să fie de 10%, în condițiile în care 

majoritatea hotelierilor din Geoagiu Bai solicită reducerea cu 50% a impozitului, conform 

codului fiscal, pentru că nu desfășoară activitate mai mult de 6 luni. 

 Toți membrii CL sunt de acord cu adoptarea unei hotărâri de reducere a impozitului cu 10%. 

Se va elabora proiectul de hotărâre pentru sedința din luna iunie 2020. 

2.    Se prezintă cererea depusă de SC Radu Import – Export SRL pentru cumpărarea imobilului 

teren și clădire pe care le are în concesiune, pentru o perioadă de 99 de ani, în orașul Geoagiu. 

Consiliul local solicită să se elaboreze raportul de evaluare al imobilului, iar în situația în care 

valoarea va fi substanțială și se vor susține investiții publice, se va vinde, iar dacă valoarea va 

fi modestă se va menține contractul de concesiune. 

3. Se prezintă plângerea prealabilă formulată de Federatia pentru Protectia Animalelor si Mediului 

(FPAM) împotriva HCL Geoagiu nr. 32/2020 (din eroare în document este menționat HCL 

32/2017), consiliul local considerând că se impune respingerea acesteia, urmând ca în ședința 

din luna iunie 2020 să fie promovat proiect de hotărâre în acest sens. 

4. Se prezintă cererea domnului Gorun Valentin pentru concesionarea unui teren în vederea 

înființării unei ferme de struți. Consiliul local consideră benefică investiția și este de acord cu 

promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens. 

 

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

lucrarile sedintei. 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

  Nyeste Iulia Elena                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 


