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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  25.08.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia primarului nr. 189  

din  17.08.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 11 consilieri locali din cei 15 alesi, lipsind motivat : Batrâna Oana Roxana 

(concediu), Ganga Viorel Mihai (serviciu), Coca  Nicolaie (spital) și Joikits Tiberiu (plecat în străinătate). 

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

legal constituita. 

Domnul Zaharie Nicolae,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 55/ 29.05.2020, 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 este prezentă doamna Sibișan Aurelia 

– contabil șef la SC Serviciul Public SA 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 17.08.2020,  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 luna septembrie 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru 

a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 400 mp, înscris în CF 67179 

Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificată pe acesta. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

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

orașului Geoagiu  pe anul 2020. 

 

       Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata in unanimitate de voturi.  

Domnul Președinte propune să înceapă ședința cu doamna Sibișan Aurelia pentru a nu o reține pe 

tot parcursul dezbaterilor. 

Doamna Sibișan Aurelia arată că societatea încearcă să se descurce, cât se poate de bine, s-au plătit 

salariiile angajaților la zi și nu au alte restanțe, manifestându-si indignarea față de discuțiile neîntemeiate 

care au loc în spațiul public. 

Domnul Primar: am fost sunați și din partea presei cu privire la restanțele la  plata salariilor, însă 

acestea au fost plătite, cu o mică întârziere. Cum s-a  lucrat pentru grădiniță, investiție finanțată din fonduri 

europene, a durat ceva mai mult până s-au incasat facturile trimise la decontare și au intervenit unele 

întârzieri. 

Domnul Dîncșorean Aurel: în calitate de consilieri locali avem dreptul legal de a solicita informări 

și rapoarte, nu suntem adversarii nimănui și nu încercăm să găsim probleme, dar sunt discuții în spațiul 

public și mi se pare normal să cerem să fim informați corect și oficial, astfel încât nu este în regulă să fim 

certați pentru că am cerut să ni se prezinte o informație. Acum știm care este situația în mod real și totul 

este bine. Vă mulțumim. 

Doamna Sibișan Aurelia părăsește sala de ședințe. 

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. 
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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 luna septembrie 2020. 

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

Discuții: 

Domnul Președinte solicită propuneri pentru președintele de ședință. 

Domnul Rusu Costel îl propune pe domnul Dîncșorean Aurel. 

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.  92 / 2020. 

X X X 

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

privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea 

Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA 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.  93 / 2020. 

X X X 

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

hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 400 mp, înscris în CF 67179 Geoagiu, 

proprietate privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificată pe acesta. 

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

Discuții: 

Domnul Rusu Costel: sunt discuții că se vinde acum, pe ultima sută de metri, tot ce se poate vinde. 

Consider că nu este oportun să aprobăm acum vânzarea terenului, după constituirea noului consiliu să se 

hotărască ce se face cu aceste terenuri. 

Domnul Primar: solicitarea petentului se încadrează la legea 231 și era îndreptățit să primească aceste 

teren, gratis, pe titlu de proprietate. Am optat pentru vânzarea lui ca să realizăm niște venituri, pentru 

susținerea investițiilor, orice suma pe bugetul de dezvoltare este binevenită, dar dacă dumneavoastră 

considerați că nu trebuie, hotărârea vă aparține 

Se supune la vot proiectul de hotarare, Sunt exprimate 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere.  

Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, fiind necesare 11 voturi ”pentru”, conform prevederilor art. 

139 alin. 2 din OUG nr. 57/2019.   

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 rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2020. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile al comisiei de 

specialitate. 

       Discuții : 

Dl. Primar : in continuare va exista posibilitatea de a primi aceste sume de la bugetul de stat pentru că nu 

se știe când va începe campionatul în liga a IV-a.  

        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.  94/ 2020. 

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

lucrarile sedintei. 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

      Zaharie Nicolae                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 


