ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORAȘULUI GEOAGIU

DISPOZIȚIA nr. 140 din 15.06.2021
privind convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă ordinară,
pentru data de 28.06.2021
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 înscrise 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 28
IUNIE 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, Secția
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, 15 IUNIE 2021
PRIMAR,
ec. Cărăguţ Vasile

Contrasemnează
CONSILIER JURIDIC,
jr. Vartolomei Adrian

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 140/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu
din ziua de 28 iunie 2021, ora 1100
1. Proiect de hotărâre 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
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea
acestuia pentru a vota în Adunarea Generala a Acționarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021.
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
4. Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans
modern „The Power”a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Festivalul
de Dans ”New Star Festival București 2021”
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu
5. Proiect de hotărâre privind pentru organizarea evenimentului cultural – artistic organizat în date
27.06.2021, prilejuit de sărbătorirea Zilei Aviației în satul Aurel Vlaicu, orașul Geoagiu, județul
Hunedoara
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, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și
urbanism analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 - 3;
b) Comisia de specialitate pentru probleme juridice și de disciplină, muncă și protecție socială,
protecția mediului și turism analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la
punctele 1 - 3;
c) Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, protecția copilului, activități socialculturale și culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 3;
Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul
administrativ, pentru a întocmi rapoartele la proiectele de hotărâre, sunt:
a) Serviciul Arhitect Șef: punctul 1
b) Compartiment juridic: punctul 2
c) Compartiment Buget - Financiar: punctul 3
d) Compartimentul Implementare Proiecte: punctul 4 și 5.

Geoagiu, 15 iunie 2021
PRIMAR,
ec. Cărăguţ Vasile

Contrasemnează
CONSILIER JURIDIC,
jr. Vartolomei Adrian

