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HOTĂRÂREA NR. 88 /2021 

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională, 

respectiv de  creștere a gradului de acces al cetățenilor la  ședințele  de interes public cu privire 

la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu . 

 

 

Consiliul Local al orașului Geoagiu,  Județul Hunedoara 

 

Luând în considerare referatul de aprobare al consilierilor locali Pleniceanu Mihai- Consilier 

local PSD, Homorodean Silvia-Consilier local PSD, Piele Marcel- Consilier local PSD,  Almasan 

Ioan -Consilier local PNL, Coca Nicolae- Consilier local PNL, Călugăr Carmen – Consilier local 

PSD, Nyeste Iulia- Consilier local PSD, Achim Sorin- Consilier local PSD, Danciu Aurel- Consilier  

PPU, Groza Constantin- Consilier local PSD, Ursica Liliana Rodica- Consilier local PSD, inregistrat 

sub nr. 83/22.07.2021   privind necesitatea adoptării unor măsuri de îmbunătățire a actului de 

transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes 

public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al primarului și de instituțiile aflate în 

subordinea consiliului local al orașului Geoagiu, dar și a beneficiilor care se pot obține din implicarea 

cetățenilor în bunul mers al comunității locale raportul Consilierului juridic nr. 97/17.09.2021, 

precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 279/27.09.2021, nr. 286/27.09.2021, nr. 

293/27.09.2021. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și 

ale prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privin Codul 

Administrativ : 

 “Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: c) posibilitatea cetățenilor cu 

domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la 

ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare 

și funcționare a consiliului local.” 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu REGULAMENTUL  nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 

datelor). 

În temeiul art. 129, art. 138, art 139. alin.1, art.196 alin.1 lit. a din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. 

Ședințele de consiliu local sunt publice, conform art.138 alin.1 din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ. Pentru a asigura caracterul public al sedintelor, atât ședințele fizice, cât și cele 

online, vor fi transmise în direct (live) fie pe pagina de Facebook a Primăriei Orașului Geoagiu, fie pe 

o pagina de Youtube, sau alta platformă, pe un canal dedicat Primăriei Orașului Geoagiu. După 



încheierea ședinței, înregistrarea va fi disponibilă public, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 3 

din prezenta hotărâre.  

 

ART. 2.-Aparatul de specialitate al Primarului  orașului Geoagiu se va asigura că există dotarea cu 

echipament audio-video sala de ședințe a consiliului local, în vederea transmiterii live a ședințelor. 

 

ART.3. - Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 90 de zile de la data 

adoptării. 

 

ART.4. - Dispozitiile aceastei hotărâri vor completa Regulamentul de Organizare și Funcționare 

actual al Primăriei Orașului Geoagiu si Procedurile Operationale. 

 

 

ART.5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 

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

 

ART.9. Prezenta hotărâre se comunica: 

- Institutiei Prefectulu Judetului Hunedoara 

- Primarului Orașului Geoagiu 

- Se aduce la cunoștință publică 

 

Geoagiu, 29.09.2021 

 

 Contrasemnează 

Preşedinte de  şedinţă                                                               Secretar General 

Dâncșorean Aurel Jr. CIMPOEȘU MARIA ILEANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 


