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JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

   H O T Ă R Â R E A   nr.  90/2020 

privind îndreptarea erorii materiale din Hotararile Consiliului Local Geoagiu nr. 76/09.07.2020 

și nr. 77/16.07.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020 

 

  Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 93/31.07.2020, referatul de aprobare al primarului oraşului 

Geoagiu nr. 94/ 31.07.2020  prin care se propune îndreptarea erorii materiale din Hotararile Consiliului 

Local Geoagiu nr. 76/09.07.2020 și nr. 77/16.07.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului 

Geoagiu pe anul  2020 și raportul Secretarului nr. 92/31.07.2020; 

Reţinând faptul că din eroare în Hotararile Consiliului Local Geoagiu nr. 76/09.07.2020 și nr. 

77/16.07.2020, privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020,  s-a menționat, 

din eroare,  în aliniatul final ”Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  

„împotrivă” şi  0 „abţinere”. Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8”, corect 

fiind în HCL nr. 76/09.07.2020 ”Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  10  voturi  „pentru”,  0  

„împotrivă” şi  0 „abţinere”. Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 10, cvorum necesar: 8”, iar în 

HCL nr. 77/16.07.2020 ”Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  9  voturi  „pentru”,  0  

„împotrivă” şi  0 „abţinere”. Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 9, cvorum necesar: 8” . 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin (14),  ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin.(1) lit.”b”  din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, adoptă prezenta; 

  

H O T Ă R Â R E 

 

 Art. 1.  (1) Se  îndreaptă eroarea materială din  HCL Geoagiu nr. 76/09.07.2020 privind 

rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020,  în sensul că în loc de expresia  ”Vot 

deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8”,  se va mentiona corect  ”Vot deschis.  

Hotărârea a fost adoptată cu  10  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. Consilieri aleşi: 

15, consilieri prezenţi: 10, cvorum necesar: 8”. 

(2) Se  îndreaptă eroarea materială din  HCL Geoagiu nr. 77/16.07.2020 privind rectificarea 

bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020,  în sensul că în loc de expresia  ”Vot deschis.  

Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. Consilieri aleşi: 

15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8”,  se va mentiona corect  ”Vot deschis.  Hotărârea a fost 

adoptată cu  9  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. Consilieri aleşi: 15, consilieri 

prezenţi: 9, cvorum necesar: 8”. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3.   Prezenta hotarare se comunica : 

-      Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Se aduce la cunoștință publică. 

Geoagiu, 03.08.2020  

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Luț Dorina Daniela                                                                           Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 11, cvorum necesar: 6 
 

 


