
JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 31.05.2022, 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. 154 din 30.05.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 14 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. 

Domnul Coca Nicolaie,  preşedintele de ședință ales prin hotărârea nr. 39/ 29.04.2022, 

preia conducerea lucrărilor ședinței și informează că la ședință participă de drept dl. primar 

Cărăguț Vasile, dl. Vartolomei Adrian – consilier juridic. 
 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă 

citire procesului – verbal ale ședinţei din data de  26.05.2022, 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 participarea Orașului Geoagiu in cadrul  proiectului 

„Asigurarea de sistem ITS pentru orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, în vederea solicitării 

unei finanțări nerambursabile în cadrul PNRR C10 – Fond local, Investiția 1.1 Intervenții 

pentru mobilitatea urbana verde; I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Se supune la vot ordinea de zi prezentată, 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 participarea Orașului Geoagiu in cadrul  proiectului „Asigurarea 

de sistem ITS pentru orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, în vederea solicitării unei finanțări 

nerambursabile în cadrul PNRR C10 – Fond local, Investiția 1.1 Intervenții pentru mobilitatea 

urbana verde; I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Dl. Coca: 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.  68 / 2022 



 

 

X X X 

Diverse: 

Dl. Carasca: La statia de autobuz din Aurel Vlaicu au fost sparte panourile. 

Dl. Primar: Am comandat deja, si il vom schimba. Va rog sa nu uitati pentru vineri, la 

ora 11, eu zic sa ne intalnim pe la 10,30 cu toti consilierii in statiunea Geoagiu Bai, sunt cele 

trei grupuri, noi am invitat, deputati, senatori, prefectura, consiliu judetean, directii. Acum 

stiti fiecare pe cine trebuie sa invitam la nivel judetean, sa vina vineri la deschidere, sa ne 

ocupam un pic de ei acolo, ca la ora 11 sa incepem deschiderea cu partea religioasa, mai apoi 

o vizita in interiorul strandului, am invitat inclusiv copiii de la dansuri, dar fiind inchiderea 

anului scolar, majoritatea au banchetul dupa inchidere, cei de a VIII-a, si atunci am renuntat 

pentru  o alta data. Dupa aceea cei de la Baile Daco – Romane impreuna cu dl Iliuta de la 

Diana si cu Mihai, cel care autoservirea in strand, vor face un bufet suedez, cu produse 

traditionale, gustari reci si caldute, sa ne putem ocupa si de invitatii care vin, si bineinteles sa 

fim toti la Geoagiu Bai.  Dna. Opra poate sa ne spuna, erau discutiile ca va fi apa, nu va fi apa 

termala, daca le dati sau nu le dati apa termala. 

Dna. Opra: Le dam, nu e o problema. 

Dl. Primar: Si in bazinul mare sau numai la cele mici, ca am inteles ca nu este apa in 

nici un bazin. 

Dna. Opra: Noi putem oricand sa asiguram apa, nu e o problema asta. Astazi trebuie sa 

ma intalnesc cu dl. Doru Depcea.  

Dl. Vlad: Nu este apa in nici un bazin? 

dl. Primar: La o actuala nu este apa in niciunul. 

Dna. Opra: Se lucreaza. 

Dl. Primar: Izvorul se spune ca ar fi doar in bazinul de copii. Eu zic sa incercam sa 

gasim o varianta, de fiecare data, stiu, au fost probleme acolo, dar pana la urma nu o sa dea 

bine pentru noi, pentru toata lumea, consiliul local, prefectura. Dna. Opra, te rugam sa gasesti 

o varianta. La olimpic nu se deschide. Eu am zis sa se faca deschiderea mai repede, dar ei au 

zis sa o lasam pe vineri. 

Dna. Opra: Mi-e mi-au zis ca se va deschide miine. 

Dl. Primar: Si eu asa am zis, dar ei au insistat pentru vineri. 

 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte mulțumește pentru participare și declară 

închise lucrările ședinței. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONSILIER JURIDIC,                                 
Coca Nicolaie                                                                              jr. Vartolomei Adrian  

 

 

 


