
 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

  

  PROIECT DE  H O T Ă R Â R E  nr.  6/ 2021 

privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră”  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU ;  

Examinand  referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu  nr. 5/11.01.2021 privind  

desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră”; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al orasului Geoagiu nr. 17/26.02.2019 prin care s-a aprobat aderarea 

Orașului Geoagiu  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”. 

- 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, art. 91 si art. 132 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. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare: 

 

 

HOTĂRASTE 

 

 

         Art. 1. Desemnează în calitate de reprezentant al Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” pe domnul CĂRĂGUȚ VASILE, 

cetăţean român, cu domiciliul în Geoagiu, str. Bobâlna, nr.6, jud. Hunedoara, având funcţia de Primar 

al 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 hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”; 

- Se aduce la cunoștință publică. 

 

 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

      Nr. 5 / 11.01.2021   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea 

Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră” 

 

 

 

 Prin HCL Geoagiu nr. 17/26.02.2019 s-a aprobat aderarea Orașului Geoagiu  la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” și a fost desemnată în calitate 

de reprezentant al orasului Geoagiu în AGA,  doamna Igna Angela – Director Executiv DAS. 

 Conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrative, care a 

intrat in vigoare ulterior adoptării HCL 17/2019, comunele, oraşele şi municipiile sunt 

reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în 

adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega 

calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale 

viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de 

specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local. 

 Raportat la dispozițiile legale în vigoare se impune desemnarea primarului orasului 

Geoagiu, în funcție, în calitate de reprezentant al Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, urmând ca acesta să delege 

această calitate, când este cazul, altei personae din aparatul de specialitate, prin dispoziție. 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun 

spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

  

                                                                                   Primar, 

                                                                             ec. Cărăguţ Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU 

 SECRETAR 

Nr.  6 / 14.01.2021 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea 

Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră” 

 

 

 

 

 

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si  proiectul de hotarare cu privire 

la modificarea desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră”, considerăm că este necesară şi oportună adoptarea 

acestei hotărâri. 

Prin HCL Geoagiu nr. 17/26.02.2019 s-a aprobat aderarea Orașului Geoagiu  la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” și a fost desemnată în calitate de reprezentant al 

orasului Geoagiu în AGA,  doamna Igna Angela – Director Executiv DAS. 

 Conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrative, care a 

intrat in vigoare ulterior adoptării HCL 17/2019, comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de 

drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale 

operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai 

unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, 

precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii 

publice de interes local. 

 Raportat la dispozițiile legale în vigoare se impune desemnarea primarului orasului 

Geoagiu, în funcție, în calitate de reprezentant al Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, urmând ca acesta să delege această calitate, 

când este cazul, altei personae din aparatul de specialitate, prin dispoziție. 

 

Proiectul de hotărâre se întemeiază pe dispozițiile 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, art. 91 si art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 

ulterioare; 

Competența de adoptare a proiectului revine Consiliului local în temeiul art. 129 alin. (2) lit. 

”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

  

 

 

 

SECRETAR, 

Jr. Cimpoeșu Maria 

 
 

 


