
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr. 16  / 2022 

privind îndreptarea erorii materiale din HCL Geoagiu nr. 6/2022  privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în 

subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2022 

 

  Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Analizând referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 18 din 14.02.2022 prin care se 

propune îndreptarea erorii materiale din HCL Geoagiu nr. 6/2022  privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea 

Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2022, raportul de specialitate al Compartimentul 

Resurse Umane nr. 18/14.02.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

38/23.02.2022, 52/23.02.2022 și 66/23.02.2022. 

 

Reţinând faptul că din eroare în art. 3 al hotărârii s-a menţionat faptul că la data adoptării 

prezentei hotărâri se revocă Hotărârea CL Geoagiu nr. 2/22.01.2019, corect fiind se abrogă şi nu se 

revocă. 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a)  şi lit. d), alin. (3), alin. (7) lit. b), d),  h),  i),  l), 

p), alin (14),  art. 139 alin. (3) lit. a), art.196 alin.(1)  lit. a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1.  Se  îndreaptă eroarea materială din art. 3 al HCL Geoagiu nr. 6/2022  privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate 

juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2022,  în sensul că în 

loc de expresia  “La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL Geoagiu nr. 2/22.01.2019” se va 

menționa corect  “la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea CL Geoagiu nr.2/22.01.2019. 

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

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

Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Contabilitate, Salarizare; 

- Compartimentului Resurse Umane. 

- Se aduce la cunoștință publică. 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  0 „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 
 


