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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  25.09.2019  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

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

nr. 313  din 17.09.2019, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti toți cei 15 consilieri locali alesi. 

In conformitate cu art. 40, alin (1) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, sedinta este legal constituita. 

Domnul Mariș Simion,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 106/ 30.08.2019, 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 03.09.2019,  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 rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii  pe anul 2019; 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2019; 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu  

3. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL Geoagiu nr. 112 / 2019 privind aprobarea 

transmiterii în administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  a unor bunuri din 

proprietatea privată a orașului Geoagiu ; 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea 

privată a orașului ; 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele și 

utilajele aflate în patrimoniul orașului Geoagiu. 

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 2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

       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 zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii  pe anul 2019. 
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Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar 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.  119 / 2019. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului 

Geoagiu  pe anul 2019. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar. 

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.  120 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind  completarea HCL Geoagiu nr. 112 / 2019 privind aprobarea transmiterii în 

administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  a unor bunuri din proprietatea privată a 

orașului Geoagiu. 

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

Nu sunt discuţii . 

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.  121 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului. 

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

Discuții: 

Se solicită propuneri pentru reprezentantul Consiliului local in comisia de evaluare. 

Domnul Dîncșorean Aurel propune pe domnul Branea Petru Remus. Nu mai sunt alte 

propuneri. 

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.  122 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate 

în patrimoniul orașului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Serviciului Arhitect Șef 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.  123 / 2019. 
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X X X 

 

Probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 

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

privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2019. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

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

articole cat si in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  124 / 2019. 

 

 

 

X X X 

              

 

DIVERSE 

1.      Dl Primar: am fost la Timișoara pentru a semna contractele cu Enel pentru predarea rețelelor 

de curent nou realizate: str. Râului, blocuri ANL, sat Aurel Vlaicu. La blocuri se lucrează 

intens: tencuieli, șape, finaisaje interioare. Se lucrează în grafic și la grădiniță, unde executant 

este Serviciul Public SA. La Cigmău au început în forță lucrările la apă și canal, au 2 echipe. 

La Vlaicu se va preda astăzi amplasamentul pentru asfaltare. La Homorod până la finele lunii 

septembrie se vor monta grinzile și se îndreaptă spre finalizarea lucrărilor. Azi vine inginerul 

de la Sebeș pentru a stabilit exact unde se amplasează fiecare echipament de joacă în parcul 

din Geoagiu Băi. Se lucrează și la skatepark, s-au defrișat amplasamentele, se fac 

terasamente. La casa de cultură se lucrează în grafic, firma este foarte serioasă, lucrează 

organizat. Am dus la Timișoara proiectul tehnic pentru Centru de Zi, urmând să fie aprobat și 

să înceapă lucrările. La podul peste Valea Geoagiu, cel de la Edorom, așteptăm proiectul 

tehnic și sperăm în toamna asta să dăm drumul la licitația pentru lucrări. La centru de înrijire 

personală trebuie să ne întâlnim cu vecinii să punem limitele în teren. Și aici este gata PUD-

ul, urmează să fie aprobat în Consiliul Local și să încheiem contractul pentru lucrări. La 

drumuri: se asfaltează pe stradaTeilor, s-au realizat reparații pe artera de la dl Bruslea. 

Consiliul județean realizează reparații pe zonele de extravilan – Sanatoriu, Gelmar. În funcție 

de cum ne vom descurca cu fondurile, intenționăm să facem reparații șila Renghet. 

2. Dna Luț Dorina: este necesarăextinderea rețelei de gaz pe strada Râului, în carterul nou 

construit. 

Dl. Primar: vă rog să vă ocupați pentru ca toți proprietarii din aceea zonă să înainteze 

Primăriei o solicitare, în acest sens. Ca să ne putem adresa Eon Distribuție trebuie să știm să 

le spunem câți utilizatori sunt și câte surse folosesc. 

 

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

lucrarile sedintei. 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

        Mariș Simion                                                                                 jr. Cimpoeşu Maria 

 


