
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU 

 
 

DISPOZIȚIA  nr. 120 din 18.05.2021 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu,  în  şedinţă ordinară, 

pentru data de  27.05.2021 

 

Analizând temeiurile juridice: 

a) Art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 136 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Ținând cont de: 

a) Referatul Secretarului General înregistrat sub nr. 5190 din 18.05.2021, prin care se 

propune convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local al orașului Geoagiu pentru data de 27.05.2021, 

pe a cărei ordine de zi să fie inscrise proiectele de hotărâre, iniţiate până la data  referatului  care  

respectă termenele şi procedurile prevăzute de lege 

Luând act de dispozițiile  

a) art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU 

emite următoarea dispoziție: 

 

 Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară,  pentru data de 27 

MAI 2021, ora  11ºº, la sediul acestuia, în sala de şedinţă a Consiliului Local Geoagiu din Geoagiu, 

strada Calea Romanilor, nr. 141, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce 

face parte integrantă din aceasta. 

 (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Geoagiu prin afişare la 

sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1) și pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Oraşului Geoagiu - Secretar, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator, în scris, 

consilierilor locali, prin grija secretarului Oraşului Geoagiu. 

 (2) Membrii Consiliului Local al Oraşului Geoagiu sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 3  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 4  Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Secretarului 

Oraşului Geoagiu şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate, a 

serviciilor şi instituţiilor publice interesate, se publică pe site-ul primăriei.  

 

Geoagiu, 18 MAI 2021 

 

  PRIMAR,                                                                                               Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar General    

ec. Cărăguţ Vasile                                                                                      Jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 



 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 120/2021 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

A şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu  

din ziua de  27 mai  2021, ora  1100 

 

 

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local 

al domnului  Bogdan Petru – Tiberiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru 

acordarea de  premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 

2020/2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotarare privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru 

emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și 

construcție, inscris în CF 63856 Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea preluării din administrarea Clubului Sportiv Gloria 

al orașului Geoagiu  a autoturismului LOGAN, cu nr. de înmatriculare HD 06 KNT. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 

2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. 

I  al anului  2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotarare privind  anularea obligațiilor bugetare și scăderea din evidența 

contabilă a debitorului Composesoratul Bozeș, asociație radiată din Registrul Asociațiilor 

și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștie. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate şi finanţate din bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotarare privind modificarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor  din subordinea Consiliului 

Local Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea  Devizului General actualizat pentru investiţia 

“Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea 

proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a  terenului în cotă de 

2/6 din terenul în suprafață totală de 8142 mp, situat în extravilanul satului Bozeș, oraș 

Geoagiu, județ Hunedoara, înscris in CF 61164 Geoagiu, nr. top. 1476, 1477, 1478, 1684, 



1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,  proprietate privată a orașului 

Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a  terenului in 

suprafață de 401 mp, situat în intravilanul stațiunii Geoagiu Bai, strada Vilelor, oraș 

Geoagiu, județ Hunedoara, înscris in CF 61885 Geoagiu, nr. cad. 61885,  proprietate 

privată a orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 

0,34 lei/locuitor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare 

al Deșeurilor”,  județul Hunedoara  pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru 

delegarea serviciilor de operare ale SMID, județul Hunedoara și a caietelor de sarcini. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea 

Mare , județul Hunedoara - Contractul nr. 1760/27.11.2018 - din cadrul proiectului 

„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

17. Proiect de hotarare privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru 

“PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” în oraş 

Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara, beneficiar: S.C BITCO SOFT S.R.L., CUI 

RO 16542822. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

18. Proiect de hotarare privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru “FERMĂ 

PISCICOLĂ DE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE, CU EXPLOATARE DE NISIP ȘI 

PIETRIȘ, PERIMETRUL GELMAR - BOZDOG” în oraş Geoagiu, sat Gelmar, jud. 

Hunedoara, beneficiar: S.C. ELIS AGREGATE S.R.L., CUI RO 15727075 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul 

administrativ,  pentru  a analiza  şi aviza  proiectele de hotărâre, sunt  următoarele: 

a)Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 

teritoriului si urbanism  analizează şi avizează  proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 

punctele 1 - 18;  

b) Comisia de specialitate  pentru  probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala, 

protectia mediului si turism analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 

zi la punctele 1 - 18;  

c)Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, activitati 

social-culturale si culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 

punctele 1- 18;  

 

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din 

codul administrativ, pentru a întocmi rapoartele la proiectele de hotărâre, sunt: 

a) Compartiment Buget-Financiar : punctele 2, 5, 6 

b) Compartiment Implementare Proiecte: punctul 11 

c) Serviciul RAGC: punctul 12 

d) Biroul Impozite și Taxe: punctul 8 



e) Compartimentul juridic: punctul 7 

f) Direcția de asistență social: punctul 9 

g) Serviciul Arhitect Șef: 17, 18 

h) Secretar: punctele 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16 

 
 

Geoagiu, 18 mai 2021 

 

 

               PRIMAR,                                                                                   Contrasemnează 

                                                                                                                    Secretar General    

           ec.Cărăguţ  Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 


