
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU 

 
 

DISPOZIȚIA nr. 195 din 28.08.2020 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu,  în  şedinţă extraordinară, 

pentru data de  01 septembrie 2020 

 

Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 133 alin. (2) lit. ”a”, art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. “b”, alin. (5), art. 135, art. 

136 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Ținând cont de: 

a) Referatul Secretarului General înregistrat sub nr. 6124 din  28.08.2020, prin care se 

propune convocarea şedinţei extraordinare  a Consiliului local al orașului Geoagiu pentru data de 

01.09.2020, pe a cărei ordine de zi să fie inscrise un proiect de hotărâre, de maximă urgență, privind  

rectificarea bugetului local pe anul 2020 și încheierea 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, proiecte 

ce respectă termenele şi procedurile prevăzute de lege  

Luând act de dispozițiile  

a)  art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU  

emite următoarea dispoziție: 

 

 Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată,  

pentru data de 01 SEPTEMBRIE 2020, ora  11ºº, la sediul acestuia, în sala de şedinţă a Consiliului 

Local Geoagiu din Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în 

anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta. 

 (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Geoagiu prin afişare la 

sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1) și pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Oraşului Geoagiu - Secretar, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator, în scris, 

consilierilor locali, prin grija secretarului Oraşului Geoagiu. 

            (2) Membrii Consiliului Local al Oraşului Geoagiu sunt invitați să formuleze și să 

depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, 

Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 

Secretarului Oraşului Geoagiu şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor din cadrul aparatului de 

specialitate, a serviciilor şi instituţiilor publice interesate, se publică pe site-ul primăriei  

Geoagiu, 28 august  2020 

 

               PRIMAR,                                                                                 Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar General    

         ec. Cărăguţ Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 

 



 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 195/2020 

 

 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

a şedinţei extraordinare, de îndată,  a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu  

din ziua de  01 septembrie 2020, ora 1100 

 

 

 

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 

 

  

 

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul 

administrativ, pentru a întocmi rapoartele la proiectele de hotărâre, sunt: 

a) Compartimentul Buget, Financiar: punctul 1  

b) Compartimentul Programe de Finanțare: punctul 2 

 

 

 

Geoagiu, 28 august  2020 

 

 

 

 

 

               PRIMAR,                                                                                 Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar General    

         ec. Cărăguţ Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI,  

DUPĂ ATESTAREA AUTENTICITĂȚII ACESTEIA 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare emiterii Dispoziției primarului  nr. ….. /20... 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) …/…/20...  

2 Comunicarea către prefectul județului2) 
…/…/20... 

 

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 
…/…/20... 

 

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 
…/…/20... 

 

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 
…/…/20... 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative 

emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general ... comunică dispozițiile primarului prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare 

de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al ..................”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în 

cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează.” 
IMPORTANT:   Potrivit prevederilor art. 197 alin. (5) din Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din anexa nr. 1 
la Codul administrativ, începând cu data de 1 ianuarie 2020 ➢ Dispozițiile cu caracter normativ se publică, pentru informare, în 
format electronic și în monitorul oficial local, în format „pdf” editabil, pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, 
astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă 
semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale. 

 


