
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

  H O T Ă R Â R E A   nr.  72 / 2021 

 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orașul Geoagiu, județul Hunedoara  la  

Asociaţia Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimaterice din România, în care are calitate de 

membru 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr 78 din 16.07.2021, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 77/16.07.2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de 

orașul Geoagiu, judetul Hunedoara  la  Asociaţia Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimaterice 

din România în care are calitate de membru, raportul de specialitate al Compartimentului Buget –

financiar nr. 76/16.07.2021 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

220/26.07.2021, nr. 231/26.07.2021, nr. 242/26.07.2021; 

            Reținând: 

- Prevederile Anexei nr. 5 la HGR nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare 

a staţiunilor turistice, cu  modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile HGR nr. 1072 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru 

unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură. 

În baza prevederilor art.35 alin.(3), alin.(4) şi alin.(6) din legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 89, art. 90 si art. 91 din OUG 

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

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,  

  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă plata cotizaţiei pentru anul 2021 datorată de orașul Geoagiu, județul Hunedoara 

la  Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România, în sumă de 3.000 lei.  

 

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

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

 

          Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică : 

-    Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Buget - financiar,  

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Geoagiu, 29.07.2021 

 Contrasemnează 

Preşedinte de  şedinţă                                                               Secretar General 

Nyeste Iulia Elena                                                            Jr. CIMPOEȘU MARIA ILEANA 

 
 

 

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

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 

https://idrept.ro/00143432.htm

