
JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

             GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi  21.06.2022, 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. 165 din 20.06.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție, lipsind motivat 

domnul Vlad Ovidiu. 

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, Puscasu Gabriel –  Arhitect Șef și Olea Coman 

Corina – Compartimentul buget, financiar. 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire 

procesului – verbal al ședinţei din data de  30.05.2022, 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 hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 

2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie 

a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finanţării Proiectului "Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020". 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020 a 

terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 

acestuia. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Geoagiu nr. 66/26.05.2022 privind alocarea 

fondurilor necesare pentru organizarea unor evenimente cultural- artistice . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind  acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al 

oraşului Geoagiu pe anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor  publice din subordinea Consiliului 

Local Geoagiu. 

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 

hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului. 
 
Se prezintă raportul Serviciului Arhitect Șef și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul 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.   69 / 2022 

X X X 

 

          La punctul doi al ordinii de zi se prezintă referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind aprobarea co-finanţării Proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020". 
 
Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul Coca:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect, 

dacă mai sunt alte intrebări, discuții? 

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.    70 / 2022 

X X X 

 

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

hotarare privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020 a terenului/terenurilor pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia. 
 
Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul 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.   71 / 2022 

 

X X X 

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

de hotarare privind modificarea HCL Geoagiu nr. 66/26.05.2022 privind alocarea fondurilor necesare 

pentru organizarea unor evenimente cultural- artistice . 

 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 



comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul 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.  72 /2022 

 

X X X 

 

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

hotarare privind  acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe 

anul 2022. 

 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul 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.    73 / 2022 

 

X X X 

 

 La punctul sase al ordinii de zi se prezintă referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului 

Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor  publice din subordinea Consiliului Local Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Resurse Umane și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții:  

Domnul 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.  74 / 2022 

X X X 

Diverse: 

Dl. Carasca Alin:  Ma intreaba persoanele din Geoagiu Bai cum pot sa izoleze blocurile ? 

Dl. Primar: Asociatia de proprietari sa faca aceasta solicitare si noi ii ajutam, dar sa vina cu 

aceasta initiativa. si la Geoagiu tot aceeasi treaba este, dar aici nu exista asociatie de proprietari. La 

Geoagiu Bai am incercat prin anul 2018, am avut un consultant de la Bucuresti, i-am dat toata 

documentatia, schitele blocurilor, erau atunci ceva fonduri pe la ministerul dezvoltării . Pe firma de 

consultanta i-a interesat sa faca cat mai repede contractul de consultanta, iar noi am zis ca se 

semneaza contractul de consultanta atunci cand este aprobata finantarea . Cand au vazut ca nu le 

merge nu am mai fost sunati. 

Dl Almasan Ioan: Vreau sa stiu cand isi incepe activitatea sanitara in zona Salvital-ul, ca s-a 

semnat contractul de 5 luni? 

D-na Calugar Carmen: Au si fost in Geoagiu si prin alte sate apartinatoare . 

Dl. Primar: Saptamana viitoare. 

D-na Calugar Carmen: Au mai fost si saptamana viitoare este a doua oara cand vin. 

Dl. Almasan Ioan: Si unde o sa vina? 

D-na Calugar Carmen: Asta stabilim, datele si urmeaza dupa sedinta sa facem afisul cu zonele 

unde se deplaseaza si programul. 



Dl. Almasan Ioan: Sa fim si noi informati 

D-na Calugar Carmen: O sa ie transmis programul pe grupul nostru 

Dl. Primar: Marti si Miercuri vor fi la noi in zona , aici pe Geoagiu vor fi la Centru de ingrijire 

a persoanelor, pe str. Feredeului, miercuri de dimineata de la ora 9: 30 – 10 vor fi la Geoagiu Bai la 

Scoala  si de la ora 13;30 vor fi la scoala de la Gelmar, miercuri. Data trecuta au fost aici la Centrul 

de Varsnici , in prima zi, a doua zi au fost de la 9;30 si pana la 13  la Homorod Joseni si de la ora 14 

au fost la Aurel Vlaicu. In fiecera trimestru vin doua zile. Am zis ca o sa facem afise de informare si 

o sa le dam inclusiv la preoti sa anunte in biserica, vineri cand este sarbatoare. De exemplu la 

Homorod cand au fost acolo nu au venit decat 2 – 3 persoane . La Aurel Vlaicu au fost 14 – 15 

persoane, la caminul cultural. 

Dl Groza Constantin: O sa vina si duminica la Aurel Vlaicu, la Ziua Aviației? 

Dl. Primar: Duminica o sa participe fetele noastre, asistentele medicale, cu un punct medical 

dimineata la cross , la ora 12 si dupa  un punct medical langa scena, pentru masuri de prim ajutor. 

Sedinta ordinara, din aceasta luna, va avea loc luni, pe comisii si miercuri in plen, fiind si 

sarbatoare Sf. Petru si Sf. Pavel , sa facem sedinta de la ora 11. Azi o sa fie trimise si proiectele de 

hotarari . 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte mulțumește pentru participare și declară închise 

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONSILIER JURIDIC,                                                                         

 

          Coca Nicolaie                                                           jr. Vartolomei Adrian 

 

 
 


