
 
 

 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

  
   H O T Ă R Â R E A  nr.  132 / 2022 

 privind aprobarea plăţii contribuției pentru anul 2022, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara  

la  Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune locală pentru pescuit) din bazinul 

Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 138/11.11.2022, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 138/11.11.2022 privind aprobarea plăţii contribuției pentru anul 2022, datorată de 

orasul Geoagiu, judetul Hunedoara  la  Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune 

locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora, raportul de specialitate 

al Compartimentului Buget, Financiar nr. 137/11.11.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate înregistrate sub nr. 403/14.11.2022, nr. 408/14.11.2022 și nr. 413/14.11.2022; 

             Reținând prevederile Hotărârii Consiliului Local al orasului Geoagiu nr. 135/22.12. 2015 

privind aprobarea aderării  oraşului Geoagiu la FLAG (Fishing Local Action Grup – Grup de acţiune 

locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora în vederea participarii 

la Programul Operaţional Pentru Pescuit Şi Afaceri Maritime 2014-2020 Măsura 3.1 Sprijin Pregătitor 

pentru infiintarea parteneriatelor public- private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată 

a zonelor pescăreşti; 

În conformitate cu prevederile actului constitutiv şi al statutului asociaţiei de interes public 

menţionată anterior, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Geoagiu; 

În baza prevederilor art. 35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 89, art. 90 si art. 91 din 

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

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (3) lit. ”a”, art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,  

  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

      Art. 1. Se aprobă plata din bugetul local al orașului Geoagiu, a contribuției pentru anul 2022, 

datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup 

de acţiune locală pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora,  în valoare 

de 1,00 leu/locuitor/an, respectiv,  în sumă anuală de  5.294 lei. 

      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 –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu;Compartimentului buget- financiar, Se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare. 

Geoagiu, 14.11.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

  Călugăr Carmen Maria                                                                       Secretar General, 

                                                                                                             Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenți: 14, cvorum necesar: 8. 
 


