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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  26.06.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia primarului 

nr. 135  din  17.06.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti toți cei 15 consilieri locali alesi. 

In conformitate cu art. 137, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

sedinta este legal constituita. 

Domnul Zaharie Nicolae,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 55/ 29.05.2020, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul Primar, Cărăguț 

Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului,  

Potrivit art. 138 alin. (15) din din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , se dă citire 

procesului – verbal al sedinţei din data de 19.06.2020,  care este supus spre aprobarea consiliului 

local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

 

X X X 

 

Din partea dlui primar se prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe 

clădiri .   

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind  convocarea  Adunarii Generale a Actionarilor la SC Serviciul Public 

SA Geoagiu și prelungirea mandatului administratorilor provizorii  în Consiliul de Administrație 

al SC Serviciul Public SA Geoagiu . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea  Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea 

vehiculelor de pe raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatricularii, aprobat prin HCL 

Geoagiu nr. 65/25.05.2018. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Federația pentru Protecția 

Animalelor și Mediului Tulcea, împotriva HCL Geoagiu nr. 32/2020.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 688 mp, înscris în CF 61911 

Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificată pe acesta. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020. 

2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Clubului Sportiv 

Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2020. 

 

       Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata in unanimitate de voturi.  

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. 

 

X X X 
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La punctul unu  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri .. 

Se prezinta raportul Boriului Impozite și Taxe Locale și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  70 / 2020. 

 

X X X 

La punctul doi  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind  convocarea  Adunarii Generale a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și 

prelungirea mandatului administratorilor provizorii  în Consiliul de Administrație al SC Serviciul 

Public SA Geoagiu. 

Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  71 / 2020. 

 

X X X 

             La punctul trei  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind modificarea  Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor 

de pe raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatricularii, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 

65/25.05.2018. 

Se prezinta raportul Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală  și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt  discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  72 / 2020. 

 

X X X 

 

           La punctul patru  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Federația pentru Protecția Animalelor și 

Mediului Tulcea, împotriva HCL Geoagiu nr. 32/2020. 

Se prezinta raportul Secretarului  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  73 / 2020. 

 

X X X 

 

             La punctul cinci  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 688 mp, înscris în CF 61911 Geoagiu, 

proprietate privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificată pe acesta. 

Se prezinta raportul  Secretarului și avizele negative ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dl. Coca Nicolaie: având în vedere că terenul este situat de-a lungul pârâului Clocota trebuie să  

asigurăm un perimetru de acces la pârâu de cel puțin 5 metri de o parte și alta a albiei. În albia 

dreaptă oricum nu mai există loc de acces, ar trebui ca cel puțin aici, în stânga să păstrăm zona de 

acces. 
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Secretar: între pârâu și terenul care se propune la vânzare există Aleea Parc, care are 3 m 

lățime, fiind acces suficient la albia pârâului. 

 

Dl. Dâncșorean Aurel: sa se facă o parcelă numai cu terenul de sub construcții, care să se 

vândă, iar terenul liber să rămână în continuare în proprietatea orașului și să fie acces public. 

Dl. Danciu Aurel: eu propun să se parceleze terenul, cel de sub construcții să fie vândut 

proprietarului clădirilor și cealaltă parcelă să o vindem prin licitatie. 

Dl. Rusu Costel: de ce să-l vindem, poate fi amenajată o zonă de relaxare, să-l folosească 

turiștii.  

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau. 

 

X X X 

 

 

Probleme urgente inscrise pe ordinea de zi 

 

             La punctul unu se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile al comisiei de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  74 / 2020. 

X X X 

 

 

             La punctul doi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  

pe anul 2020. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile al comisiei de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  75 / 2020. 

 

X X X 

 

 

DIVERSE 

 

1.   Domnul Branea Petre prezintă solicitarea comercianților de la căsuțe, din Geoagiu Băi, de a li 

se permite realizarea unor copertine de lemn în fața spațiilor comerciale, pentru a putea scoate 

marfa. 

Dl. Primar: a fost depusă o cerere scrisă, de către doamna Jurjeu Dobrița și a fost repartizată 

la urbanism pentru a se analiza solicitarea din punct de vedere urbanistic și a se adopta o 

soluție care să vină în sprijinul comercianților, dar să nu distrugă aspectul zonei. 

 

2. Dl. Mariș Simion: vă rog să faceți demersuri pentru a repara groapa din drumul către Mada. 

Dacă nu se iau urgent măsuri și mai vine o ploaie mare, se va rupe drumul și nu va mai exista 

acces spre acest sat. 

Dl. Primar: a fost o echipă să vadă la fața locului care este situația și când va permite stare 

vremii se vor începe lucrările de reparatii. 
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Dl. Maris Simion: deasemenea, la Bozeș este o problemă mai veche privind puntea de acces 

la gospodăria celor doamne în vârstă. Una dintre le este nevăzătoare și le este aproape 

imposibil să ajungă în sat să-și cumpere cele necesare. 

Dl. Primar: materialele sunt pregătite de aproape un an, dar când au fost salariații noștri să se 

începa lucrările, doamnele au spus că fie fac cum spun ele, fie nu fac deloc, ori cum vor ele 

nu se poate! 

Dl. Mariș S. : nu se poate discuta așa! Salariații Primăriei trebuie să –și facă treaba cum 

trebuie, nu cum comandă unii cetățeni. 

 

3. Se prezintă cererea depusă de domna Zaharie Mariana pentru a i se permite cesionarea 

contractului de concesiune pe care îl are pentru spațiul comercial ”Centru civic” către SC 

Popa Nio Divers SRL, urmând să se facă demersurile legale pentru concesionarea prin 

licitație a imobilului. 

Consiliul local aprobă în unanimitate contractul de cesiune a concesiunii, considerând că este 

important să se desfășoare activitate comercială în acesl spațiu, să fie folosit, mai ales că o 

concurență este bine venită. 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

      Zaharie Nicolae                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 


