
JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 15.03.2022, ora 11,00,  în ședința extraordinară convocată de îndată 

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință extraordinară, convocata de îndată, s-a 

făcut prin Dispoziția primarului nr. 82 din 11.03.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție. 

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

ședința este legal constituită. 

Doamna Urșica Rodica Liliana,  preşedintele de ședință ales prin hotărârea nr. 1/ 

28.01.2022, preia conducerea lucrărilor ședinței și informează că la ședință participă de drept 

dl. primar Cărăguț Vasile, dl. Vartolomei Adrian – consilier juridic și Dna Olea-Coman 

Corina – din partea Compartimentului Buget Financiar,  Igna Angela – director DAS și Susan 

Marius - sef serviciu RAGC. 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă 

citire procesului – verbal ale ședinţei din data de  28.02.2022 , nu sunt obiecțiuni și este supus 
spre aprobarea consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

Se supune la vot aceasta propunere, fiind  aprobata cu unanimitate de voturi. 
 

X X X 

 
Din partea dlui primar se prezintă următorul proiect al ordinii de zi:  

 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului  local al orașului  

Geoagiu  pe  anul 2022 
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

 

X X X 
La punctul unu al ordinii de zi se prezintă referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului  local al orașului  Geoagiu  pe  
anul 2022 

 
Se prezintă raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

D-na Urșica:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest 

proiect 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe 

articole cât și în ansamblul sau. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  26 / 2022 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte mulțumește pentru participare și declară 

închise lucrările ședinței. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONSILIER JURIDIC,                                 
Ursica Rodica Liliana                                                                         jr. Vartolomei Adrian  

 

 


