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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  14.09.2020, ora 11,00,   in sedinta extraordinara, convocată de îndată, 

  a Consiliului Local al orasului Geoagiu 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta extraordinara, convocată de îndată, s-a facut prin  

Convocatorul înregistrat sub nr. 6592/11.09.2020, la inițiativa unui număr de 5 consilieri locali: 

Dâncșorean Aurel, Joikits Tiberiu, Coca Nicolaie, Branea Petru Remus și Rusu Costel, cu respectarea 

dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 7 consilieri locali din cei 9 consilieri în funcție, lipsind motivat următorii 

consilieri : Luț Dorina Daniela (spital) și Urșica Rodica Liliana (serviciu). 

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

este legal constituita. 

Domnul Dîncșorean Aurel,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 92/ 25.08.2020, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept  dna Cimpoeşu Maria - 

secretarul oraşului. 

La ședința publică participă și un cetățean din orașul Geoagiu, domnul Boldor Ovidiu.   

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 11.09.2020,  care este supus spre aprobarea consiliului local,  

fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

X X X 

 

Din partea grupului de inițiatori format din cei 5 consilieri locali se prezinta urmatorul proiect 

al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Geoagiu. 

 

Iniţiatori:  Dîncșorean Aurel, Joikits Tiberiu, Coca Nicolaie, Branea Petru Remus și Rusu Costel; 

 

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 

 

             La punctul unu al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorilor si proiectul de 

hotarare privind alegerea viceprimarului orașului Geoagiu. 

          Se prezinta  raportul  Secretarului General al orasului Geoagiu. 

       Discuții : 

Domnul președinte de ședință solicită propuneri pentru alegerea viceprimarului. 

Domnul Joikits Tiberiu îl propune pe domnul Branea Petru Remus. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Secretarul se retrage pentru a întocmi buletinele de vot. Secretarul revine în sala de ședințe cu buletinele 

de vot, care sunt distribuite consilierilor prezenți. 

Se votează cu vor secret, la finalizarea operațiunii secretarul împreună cu Președintele de ședință 

deschid buletinele de vot și se citește cu voce tare opțiunea de pe fiecare buletin de vot. Se întocmește 

procesul verbal privind rezultatul votului și se constată că toate cele 7 voturi sunt valabil exprimate și 

sunt  ”pentru”. 

        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.  98 / 2020. 
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Domnul Dîncșorean Aurel: domnule viceprimar vă doresc succes, este o perioadă grea: trebuie 

să organizați în cele mai bune condiții alegerile locale, este începerea anului școlar și trebuie să sprijiniți 

unitățile de învățământ și trebuie să gestionați toate problemele curente până la validarea mandatelor 

noilor aleși locali. Vă doresc să duceți cu bine la îndeplinire acest mandat. 

Doamna Oana Bătrâna: vă doresc succes și mult spor! 

Domnul Branea Petru: va multumesc și vă asigur că îmi voi da toată silința și proceperea pentru 

a a îndeplini în cele mai bune condiții mandatul încredințat. 

 

X X X 

 

 

              

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

lucrarile sedintei. 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  SECRETAR,  

                Dîncșorean Aurel                                                                           jr. Cimpoeşu Maria 

 


