
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr.  98 / 2020 

privind  alegerea viceprimarului orașului Geoagiu 

  

  Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Analizând proiectul de hotarare nr. 103/11.09.2020, referatul de aprobare elaborat 

de consilierii locali: Dîncșorean Aurel, Joikits Tiberiu, Coca Nicolaie, Branea Petru 

Remus și Rusu Costel, înregistrat sub  nr. 104 /11.09.2020  prin care se propune alegerea 

viceprimarului orașului Geoagiu, raportul Secretarului General al orasului Geoagiu nr. 

101/11.09.2020; 

 Având în vedere Ordinul Prefectului județul Hunedoara nr. 371/11.09.2020 prin 

care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local în Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara, exercitat de 

doamna Călugăr Carmen Maria, care a fost și viceprimarul orașului Geoagiu, ales prin 

HCL Geoagiu nr. 58/24.06.2020; 

În conformitate cu dispozițiile art. 205 alin. (1), ale art. 152 și ale art. 163 alin. (1) 

și alin. (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

În baza prevederilor art. 137 alin. (1), art. 5 pct. 31 (cc), art. 152 alin. (2)  și art. 196 

alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se alege domnul consilier BRANEA PETRU- REMUS în funcţia de 

viceprimar al orașului Geoagiu. 

Art. 2.  Atribuţiile  funcției de primar al orașului Geoagiu vor fi exercitate de 

drept de viceprimarul ales conform art. 1, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor 

corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, 

viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o 

indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

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

   Art. 4.   Prezenta hotarare se comunica : 

-    Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Domnului Branea Petru- Remus; 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   
Geoagiu,  14.09.2020 

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                           Contrasemnează  

           Dîncșorean Aurel                                                                               Secretar General 

                                                                                                                       jr. Cimpoeşu Maria 
 
 
 
 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu  7  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri in funcție: 9, consilieri prezenţi: 7, cvorum necesar: 5 


