
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

GEOAGIU 
 

 

 

H O T Ă R Â R E   nr. 77 / 2021 

privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate 

 ale Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

 

 Consiliul local  al  oraşului GEOAGIU, judeţul  Hunedoara;  

Având în vedere referatul de aprobare elaborat de  primarul orașului Geoagiu, 

înregistrat sub  nr. 84/22.07.2021  prin care se propune modificarea componenței 

nominale a comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al orașului Geoagiu, ca 

urmare a încetării mandatelor de consilieri locali ale unor aleși locali și validarea 

mandatelor pentru supleanți, raportul Compartimentului juridic și executări silite nr. 

82/22.07.2021 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

225/26.07.2021, nr. 236/26.07.2021, nr. 247/26.07.2021;  

Luând în considerare prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul de 

Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu aprobat prin HCL Geoagiu nr. 

102/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 124 -126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

În baza prevederilor art. 137 alin. (1), art. 5 pct. 31 (cc), art. 139 alin. (1)  și art. 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă componența nominală a comisiilor  de specialitate ale  

Consiliului local,  după cum urmează: 

 

 I. Comisia de specialitate pentru agricultura, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism  

1. Călugăr Carmen Maria  - președinte  

2. Homorodean Silvia  - secretar  

3. Groza Constantin – membru  

4. Vlad Ovidiu – membru  

5. Opra Mirela – membru 

 

II. Comisia de specialitate pentru probleme juridice și de disciplină, muncă și protecție 

socială, protecția mediului și turism 

1. Achim Sorin  - președinte 

2. Urșica Liliana Rodica   - secretar 

3. Piele Mihai Marcel  – membru 

4. Dîncșorean Aurel – membru 

5. Carașcă Alin – membru 



 

 

III. Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, protecția copilului, 

activități social - culturale și culte 

1. Danciu Aurel  - președinte 

2. Nyeste Iulia Elena  - secretar 

3. Pleniceanu Mihai – membru 

4. Coca Nicolaie – membru 

5. Almășan Ioan – membru 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului oraşului Geoagiu, 

Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului oraşului Geoagiu. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


