
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORAŞULUI GEOAGIU 
 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr.  78 / 2022 

privind implementarea proiectului ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” 

 în Parcul Central din Stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiu 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 75/08.06.2022, referatul de aprobare întocmit de 

consilierii locali ai Grupului Partidului Național Liberal: Vlad Ovidiu, Opra Mirela, Carașcă Alin, 

Dîncșorean Aurel, Coca Nicolaie și Almășan Ioan, înregistrat sub nr. 75/ 08.06.2022 privind 

implementarea proiectului ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” în Parcul Central din Stațiunea Geoagiu Băi, 

oraș Geoagiu, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și executări silite nr. 

79/08.06.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

Geoagiu înregistrate sub nr. 229/27.06.2022, nr. 240/27.06.2022 și nr. 251/27.06.2022;  

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele 

ale Legii nr. 21/2022 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua Națională a lecturii; 

 In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”d” și ”j”, ale art. 139 alin. (3) și ale art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T A R Ă S T E: 

 

 Art. 1.  Se aprobă implementarea proiectului ”Căsuța cu cărți” în Parcul Central din 

stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2.  Finanțarea proiectului ”Căsuța cu cărți” se va face din donații și sponsorizări, 

precum și din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2022. 

  Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

          Art.  4.   Prezenta hotarare se comunica : 

-    Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Buget, Financiar, Bibliotecii orașului Geoagiu, CNIPT 

Geoagiu Băi, Serviciului Arhitect Șef; 

- Se aduce la cunoştinţă publică. 

 

Geoagiu,  29.06.2022 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                       Coca Nicolaie                                                                         Secretar General, 

                                                                                                                      Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

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

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

 

  



Anexa la HCL Geoagiu nr. 78/2022 

 

Proiectul  ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” 

 

I. OBIECTIV 

 Proiectul ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” are ca obiectiv principal stimularea interesului 

cetățenilor orașului Geoagiu și a turiștilor din stațiunea Geoagiu Băi pentru lectură, dar și 

încurajarea schimbului de cărți între oameni și promovarea unei atitudini responsabile față de 

bunurile folosite în comun. Ne propunem să scoatem biblioteca din sala de lectură și să o mutăm în 

parc și astfel să deschidem mintea și sufletul oamenilor spre lectură. 

II. CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 Proiectul constă în amplasarea și dotarea cu cărți a unor căsuțe din lemn (mobilier urban) 

în minim  5 locații situate în perimetrul Parcului Central din stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiu. 

III. BENEFICIARI 

 Beneficiarii proiectului sunt cetățenii/ turiștii care doresc să împrumute o carte din aceste 

min-biblioteci urbane, pentru a le citi fie în parc, fie acasă. 

În situația în care cititorul dorește să împrumute cartea pentru acasă, va lăsa o altă carte în 

schimb, pentru a păstra numărul de cărți în biblioteca urbană. 

Constituirea fondului de cărți pentru aceste minibiblioteci se va face prin donații voluntare, 

neformalizate printr-un act juridic, ale cetățenilor. 

IV. CARACTERISTICI MOBILIER URBAN 

 Acest tip de mobilier urban tip ”CĂSUȚĂ” va avea inscripționate următoarele mesaje: 

a) Numele proiectului -  ”Căsuța cu cărți” 

b) Stema orașului Geoagiu 

c) Citat Confucius – ”Nu poți deschide o carte și să nu înveți ceva”. 

V. REGULI DE UTILIZARE FOND DE CARTE AFERENT PROIECTULUI 

a) Această mica bibliotecă este a tuturor! 

b) Împrumută o carte, iar după ce ai terminat-o de citi, adu-o înapoi să o poată citi și alții! 

c) Dacă își place foarte mult o carte și vrei să o păstrezi, donează o altă carte în schimb! 

d) Oricine poate lăsa cărți în căsuță, cu condiția să fie de interes, să nu aibă conținut ofensator 

și să fie în stare bună. 

e) Nu lăsa ușa deschisă! Ploaia sau vântul pot să distrugă cărțile. 

f) Cărțile nu sunt de vânzare. 

Regulile vor fi afișate la loc vizibil, prin grija CNIPT Geoagiu Băi. 

Mobilierul urban afferent proiectului se recomandă a fi de următorul tip: 

 

 
 

Geoagiu,  29.06.2022 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                       Coca Nicolaie                                                                         Secretar General, 

                                                                                                                      Jr. Cimpoeșu Maria 

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

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


