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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  31.10. 2019  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

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

nr. 388  din 22.10.2019, 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 25.09.2019,  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  local al orașului Geoagiu  pe anul 2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului anual de achiziții al 

orașului Geoagiu pe anul 2019; 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea 

privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea 

privată a orașului Geoagiu  în suprafață de 387 mp, înscris în CF 63308 Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în 

extravilanul oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara,  înscris în CF 63967 Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  alipire a unor parcele de teren din 

proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor 

persoane fizice din orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului  de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala 

orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in cazurile de 

violenta domestica. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Centru 

Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală” orașul Geoagiu, 

intravilan, județul Hunedoara. 
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Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu  

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

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

Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III  

anul 2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind  alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans 

modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu  la Festivalul de 

Dans ”Bucharest Dance Festival 2019- Winter Edition”. 

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  local al orașului 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 si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  125 / 2019. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind modificarea și completarea programului anual de achiziții al orașului Geoagiu pe 

anul 2019. 

Se prezinta raportul Compartimentului Achiziții Publice, avizul 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.  126 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului 

Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri. 

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.  127 / 2019. 

 

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

de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului 

Geoagiu  în suprafață de 387 mp, înscris în CF 63308 Geoagiu. 

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

Discuții: 

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

Doamna Călugăr Carmen propune pe domnul Mariș Simion. 

Doamna Urșica Rodica propune pe domnul Joikits Tiberiu. 

Domnul Mariș Simion propune pe dna Urșica Rodica. 

Se supune la vot propunerea ca dl. Mariș Simion să fie membru în comisia de evaluare. Sunt 

13 voturi pentru și 2 abțineri. 

Se aprobă ca domnul Mariș Siomion să fie reprezentantul Consiliului local in comisia de 

evaluare. 

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.  128 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul 

oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara,  înscris în CF 63967 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.  129 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea documentaţiei de  alipire a unor parcele de teren din proprietatea 

privată a orașului 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.  130 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice 

din orașul Geoagiu. 

Se prezinta raportul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executări Silite 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.  131 / 2019. 

 

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

hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului  de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu. 

Se prezinta raportul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executări Silite și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Domnul primar informează cu privire la ședința de la Consiliul Județean Hunedoara din data 

de 30.10.2019. Consultantul a explicat că este semnat un acord pentru acest sistem de taxare și 

colectare a deșeurilor. 

Ca să reușim să îndeplinim măcar o parte din condițiile legale trebuie să existe o mult mai 

bună comunicare APL – Operator – ADI – utilizatori. 

Pentru deșeurile voluminoase se vor organiza sesiuni de colectare trimestriale, la fel ca pentru 

DDE. Ne există zone pentru depozitare corespunzătoare pentru deșeurile voluminoase și cele din 

construcții. Va trebui să intensificăm acțiunile de verificare și sancționare a cetățenilor care depun 

deșeuri peste tot. 

Cu acestă taxă sperăm să reușim să disciplinăm utilizatorii, este o măsură extrem de necesară 

în acest moment. 

Rusu Costel: oamenii ar colecta selectiv, dar nu există recipienți corespunzători. În pubelele 

mari de pe stradă nu se respectă colectarea selectivă pentru că nici operatorul nu le transportă 

selectiv, toate deșeurile se încrcă în aceeași mașină laolaltă. 

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.  132 / 2019. 

 

X X X 

 

 

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

de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru intervenția in cazurile de violenta domestica. 

Se prezinta raportul Direcției de Asistență Socială  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.  133 / 2019. 

 

X X X 

 

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

de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Centru Comunitar 

Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală” orașul Geoagiu, intravilan, 

județul Hunedoara. 

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.  134 / 2019. 

 

X X X 

 

Probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 
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             La punctul unu 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 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.  135 / 2019. 

 

X X X 

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III  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.  136 / 2019. 

 

X X X 

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

privind  alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The Power” a Casei 

de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu  la Festivalul de Dans ”Bucharest Dance 

Festival 2019- Winter Edition”. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte 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.  137 / 2019. 

 

X X X              

 

DIVERSE 

1. Se prezintă adresa Liceului tehnologic Agricol Geoagiu nr. 6012/18.10.2019 privind 

lucrările executate pentru deschiderea anului școlar 2019/2020 și necesarul de fonduri 

pentru lucrările și acțiunile ce vor fi îndeplinite în perioada următoare. 

2. Se prezintă adresa nr. 7094/17.10.2019 depusă de SC AnaMar Conserv SRL Baia de Criș 

prin care se solicită concesionarea unei suprafețe de teren de aproximativ 600 mp pentru 

realizarea unei spălătorii auto self-service, cu finanțare prin programul Start-Up Nation. 

Consiliul local consideră oportună acestă investiție și aprobă demararea procedurilor 

legale pentru concesionare: dezmembrare teren, raport de evaluare, caiet de sarcini, 

dezbatere proiect de hotărâre. 

3.  Se prezintă solicitarea CJH privind asigurarea unui teren pentru organizare de șantier pe 

perioada investiției privind Culoarul Mureș Nord și propunerea transmisă de Primăria 

Geoagiu, respectiv, 2500 mp în zona târgului de animale.  

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

lucrarile sedintei. 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

        Mariș Simion                                                                                 jr. Cimpoeşu Maria 

 


