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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  01.09.2020  in sedinta extraordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta extraordinara, convocată de îndată, s-a facut prin 

Dispozitia primarului nr. 195  din  28.08.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din cei 15 alesi, lipsind motivat domnii consilieri :   

Bătrâna Oana (serviciu), Coca Nicolaie (probleme medicale) și Danciu Aurel (plecat din localitate). 

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

este legal constituita. 

Domnul Dîncșorean Aurel,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 92/ 25.08.2020, 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 25.08.2020,  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 rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comunele: 

VEŢEL, BRĂNIŞCA, PEŞTIŞU MIC, SOIMUS și orașul GEOAGIU, in vederea depunerii unui proiect 

in cadrul  Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente 

şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  Obiectivul Specific 8.2 Creşterea 

gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine. 

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 de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 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.  95 / 2020. 

 

X X X 

 

 La punctul doi al ordinii de zi, primarul orașului Geoagiu anunță că îl retrage  de pe ordinea de zi, 

întrucât mai sunt de stabilit detalii privind activitățile și valoarea financiară care se va suporta din 

bugetul local pentru implementarea proiectului, astfel încât nu poate fi aprobat în forma prezentată. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre și propunerea de acord de parteneriat și principalele prevederi ale 

ghidului de finanțare privind eligibilitatea. 
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Documentația tehnico-economică aprobată în luna iulie va fi actualizată cu componente inteligente 

și va fi supusă din nou aprobării. 

Se prezintă oferta pentru serviciile de management de proiect care este în valoare de 70.000 

lei+TVA/UAT, din care valoarea eliginbilă este de  10.000 euro+TVA/UAT. 

Se vor achiziționa serviciile pentru management de proiect în vederea urgentării depunerii cererii 

de finanțare. 

 

X X X 

 

1. Secretarul General al orasului Geoagiu prezintă Hotărârea nr. 20/31.08.2020 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul sănătății publice, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de 

Urgență, cu privire la redeschiderea restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor și 

programul de funcționare. 

 

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

lucrarile sedintei. 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    SECRETAR,  

                Dîncșorean Aurel                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 

 


