
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

    H O T Ă R Â R E A   nr.   81 / 2020 

privind aprobarea rambleierii gropii de împrumut formată prin eroziune situată în perimetrul delimitat 

de pârâul Băcâia și DJ 705D, amplasată în extravilanul satului Băcâia, oraș Geoagiu, pe teren aparținând 

domeniului  privat  al orașului Geoagiu, având suprafața totală de 2002 mp, volum de umplutură necesar 

de cca 17.000 mc, prin utlizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04, generate din 

activitățile de construire/desființare și rezultate din lucrările de excavații / săpături derulate pe teritoriul 

orașului Geoagiu 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 84/15.07.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 85/15.07.2020, prin care se propune aprobarea rambleierii gropii de împrumut 

formată prin eroziune situată în perimetrul delimitat de pârâul Băcâia și DJ 705D, amplasată în 

extravilanul satului Băcâia, oraș Geoagiu, pe teren aparținând domeniului  privat  al orașului Geoagiu, 

având suprafața totală de 1500 mp, volum de umplutură necesar de cca 40.000 mc, prin utlizarea 

deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04, generate din activitățile de construire/desființare 

și rezultate din lucrările de excavații / săpături derulate pe teritoriul orașului Geoagiu; raportul de 

specialitate al Serviciului Arhitect Șef  nr. 83/15.07.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 5314/23.07.2020, nr. 5323/23.07.2020 și nr. 5334/23.07.2020; 

 Ţinând seama de prevederile: 

-  Art. 17, alin. (3), art. 59 alin. (1), Anexa nr. 1 și Anexa nr. 6 din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  art. 3 alin.(1), lit. ”b” din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”i” și ”n” și art. 139 alin. (1) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările, ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă rambleierea gropii de împrumut formată prin eroziune situată în perimetrul 

delimitat de pârâul Băcâia și DJ 705D, amplasată în extravilanul satului Băcâia, oraș Geoagiu, pe teren 

aparținând domeniului  privat  al orașului Geoagiu, înscris în CF vechi nr. 7 Băcâia, nr. top. 1017,  

având suprafața totală de 2002 mp, volum de umplutură necesar de cca 17.000 mc, prin utlizarea 

deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04, generate din activitățile de construire/desființare 

și rezultate din lucrările de excavații / săpături derulate pe teritoriul orașului Geoagiu.   

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

 - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

     - Primarului oraşului Geoagiu; 

 -  Serviciului RAGC și Serviciului Arhitect Șef; Se aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe site-ul instituției www.geoagiu.ro.  

Geoagiu, 24.07.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                     Contrasemnează  

           Zaharie Nicolae                                                                             Secretar General 

                                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 13, cvorum necesar: 8 


