
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU  

PRIMAR 

                                                                                                               

DISPOZITIA  nr.  86 / 2020 

privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu,  în  şedinţă ordinară,  pentru data de  

25 martie 2020 

 

           Primarul oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 2241 din  17.03.2020, prin care se propune 

convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al orașului Geoagiu din luna martie 2020, pe a cărei 

ordine de zi să fie puse toate proiectele de hotărâre ce respectă termenele şi procedurile prevăzute de 

lege. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 

135, art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emite prezenta, 

 

DISPOZIŢIE: 

 

        Art. 1 (1) Convoacă  Consiliul local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară, pentru data de 25 

martie 2020, 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) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local al Oraşului Geoagiu, conform anexei prevăzută la art. 1. 

 (3) 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, 17 martie 2020 

 

 

               PRIMAR,                                                                                 Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar General    

         ec. Cărăguţ Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 



 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU  

PRIMAR 

Anexă la dispoziţia nr. 86/2020                

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu  

din ziua de   25 martie 2020, ora 1100 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Geoagiu  nr.  159 / 2019 privind  stabilirea 

cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu 

frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul  scolar  2019 - 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de  

premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2019/2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către 

persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai orasului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

4. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018  . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, la care 

Oraşul Geoagiu este membru fondator.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 

Public de Gestionare a câinilor fără stăpân şi a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2020, datorată de orasul Geoagiu, 

judetul Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor imobile situate în intravilanul 

orașului Geoagiu, jud. Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea 

avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, inscris în CF 

65661 Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului cu destinația de cabinet medical 

pentru medicină de familie. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului cu destinația de 

cabinet medical pentru medicină dentară. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General 

pentru investiţia ”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 



13. Proiect de hotărâre privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General 

pentru investiţia ”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș 

Geoagiu, jud. Hunedoara” 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

15. Proiect de hotărâre privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, jud. 

Hunedoara” 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor parcele de teren din proprietatea 

privată a orașului Geoagiu.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

17. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar,  din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

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

administrate şi finanţate din bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

20. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu 

bonificație, până la data de 30.06.2020, inclusiv 

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 - 20;  

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 - 20;  

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-

20;  

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

administrativ, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 

a) Secretar:  la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele: 4,5,6, 8,9, 10, 11, 16, 

19; 

b) Compartimentul  buget, financiar: la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 

1, 2, 7; 

c)  Compartimentul Contabilitate, Salarizare: la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 

punctul 17; 

d) Biroul Impozite și Taxe: la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 3, 20; 

e) Compartimentul Implementare proiecte: la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la 

punctul 12, 13, 14, 15 

f) Direcția de Asistență Socială: la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 18 

Geoagiu, 17 martie 2020 

               PRIMAR,                                                                                   Contrasemnează 

                                                                                                                    Secretar General    

           ec. Cărăguţ Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 

 


