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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  25.11.2020, ora 11,00,   in sedinta ordinara 

  a Consiliului Local al orasului Geoagiu 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia 

primarului nr. 301  din  19.11.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 11 consilieri locali din cei 13 consilieri în funcție, lipsind 

motivat  domnii Dincșorean Aurel și Branea Petru Remus, întrucât sunt internați in unități 

medicale cu probleme de sănătate. 

In conformitate cu art. 137, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, sedinta este legal constituita. 

La sedinta participa de drept domnul Caragut Vasile – primarul orasului Geoagiu si 

domnul jr. Vartolomei Adrian, care indeplineste atributiile secretarului general al orasului 

Geoagiu, iar in calitate de invitati sunt prezenti sefii compartimentelor din aparatul de 

specialitate al primarului orasului Geoagiu, respectiv Susan Marius si Olea Coman Corina   

Din partea dlui primar se prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare. 

2. Depunerea jurământului de către consilierii locali validați. 

3. Proiect de hotarare privind  alegerea președintelui de ședință  pentru perioada 

noiembrie 2020 – ianuarie 2021. 

 Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotarare  privind  privind  alegerea viceprimarului orașului Geoagiu. 

 Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind  organizarea  comisiilor   de specialitate. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care 

beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local 

Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu 

în cadrul Consiliului de Administraţie  al Liceului Tehnologic Agricol  Geoagiu si in 

comisiile de specialitate 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

9. Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata in unanimitate de voturi. 

 

1. Potrivit art. 138 alin. (15) din din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

, se dă citire procesului – verbal al sedinţei din data de 19.11.2020,  care este 

supus spre aprobarea consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

2. Avand in vedere ca a fost validat mandatul de consilier local al supleantului 

Bogdan Petru Tiberiu si retinand ca din cauza problemelor de sanatate domnul 
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Coca Nicolaie nu a participat la sedinta de constituire a Consiliului Local 

Geoagiu din data de 23.10.2020 si nu a depus juramantul, astazi fiind prezenti cei 

2 alesi locali ale caror mandate au fost validate, se va trece la ceremonia depunerii 

juramantului. 

           Domnul Vartolomei Adrian ii  cheama in ordine alfabetica pe cei 2 consilieri locali 

sa citeasca juramantul, iar aceștia se  prezinta pe rand, in fata  mesei special amenajate, pe 

care se afla un exemplar din Constituția Romaniei și Biblia. Consilierul pune mana stanga 

atat pe Constitutie, cat  și, pe Biblie,  și  da citire juramantului, dupa care va semna 

juramantul de credinta, care este imprimat pe un formular special .  Un exemplar al 

juramantului se pastreaza la dosarul de sedinta, iar al doilea se inmaneaza consilierului 

local ales. 

 

3. În continuare, potrivit legii,  lucrările şedinţei  consiliului local  urmează  să fie  

conduse  de un  preşedinte de şedinţă.  

Vă rog, domnilor consilieri, să faceţi   propuneri  pentru alegerea preşedintelui  de 

şedinţă, cu precizarea că alegerea preşedintelui  de şedinţă  se poate  face  pentru o perioada 

de  3 luni.  

Groza Constantin  îl propune pe Achim Sorin 

Vlad Ovidiu o propune pe Opra Mirela 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea si Achim Sorin este ales preşedinte de şedinţă pentru 3 

luni,  se aprobă cu 9 voturi „pentru” si 4 „abtineri”. 

 

X X X 

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 

a şedinţei. 

 

X X X 

 

             La punctul patru al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului 

si proiectul de hotarare privind  alegerea viceprimarului orașului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Secretarului General si prevederile Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului Local conform carora : 

Cu cel puțin două zile înainte de ședința Consiliului Local în care se alege 

viceprimarul, fiecare potențial candidat la funcția de viceprimar își manifestă opțiunea de 

a candida prin transmiterea următoarelor documente: 

a) misiunea, viziunea și valorile viceprimarului; 

b) un proiect de management prin care detaliază viziunea, cuprinzând modalitățile de 

soluționare și de gestiune a treburilor publice de la nivelul unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale; 

c) atribuțiile primarului pentru care potențialul candidat consideră că are competența 

necesară spre a-i fi delegate și pe care le va descrie și detalia în proiectul de management.  

 Doar potențialii candidați care au îndeplinit prevederile anterioare pot fi propuși de 

către primar sau de către ceilalți consilieri locali pentru funcția de viceprimar. Potențialii 

candidați nu se pot autopropune pentru a fi candidați la funcția de viceprimar.  

Viceprimarul fiind înlocuitorul de drept al primarului, acesta din urmă are prima 

opțiune de a propune candidați la funcția de viceprimar. 
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In termenul legal, a transmis documentele necesare candidaturii pentru functia de 

viceprimar doamna consilier Calugar Carmen Maria. 

Dl. Vartolomei Adrian: domnule primar conform regulamentului dumneavoastra 

aveti prima optiune de a propune candidatul la functia de viceprimar, va rog! 

Dl. Primar: propunerea mea pentru functia de viceprimar este doamna consilier 

Calugar Carmen Maria. 

Dl. Vartolomei Adrian: pentru alegerea viceprimarului orasului Geoagiu sunt 

necesare 8 voturi pentru. 

Domnul Vlad Ovidiu propune sa se schimbe buletinul de vot, in sensul in a se inscrie 

pe buletinul de vot in doua casute mentiunile DA si NU. In sensul de a-si putea fiecare 

exprima optiunea. 

Domnul Vartolomei Adrian modifica buletinele de vot si inscrie pe acestea, in doua 

casute, mentiunea DA si NU 

Dl. Vartolomei Adrian distribuie consilierilor locali cate un buletin de vot si ii invita in 

cabina de vot, special amenajata, pentru a-si exprima optiunea. In cabina  se afla stampila 

cu mentiunea ~votat~, cine este pentru aplica stampila pe buletin pe casuta cu DA,iar cine 

este impotriva aplica pe casuta cu NU 

Buletinele de vot se depun in urna.  

După vot preşedintele  de şedinţă, împreună  cu dl. Vartolomei Adrian numără  

voturile  şi întocmesc  un proces verbal.  

Presedintele de sedinta:  Vă rog  să-mi  permiteţi   să prezint procesul  verbal cu 

privire la  rezultatul  alegerii  viceprimarului.  

Este  declarat  ales  viceprimar doamna consilier Călugăr Carmen Maria, care a 

întrunit 9 voturi valabil exprimate, respectiv 9 „pentru” si 4 „impotriva”.  

X X X 

 

 

              La punctul cinci   al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului 

si proiectul de hotarare privind  organizarea  comisiilor   de specialitate. 

Se prezinta raportul  Secretarului General 

Conform  Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu, 

consiliul local are 3 comisii de specialitate:  

a) Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare,  

amenajarea teritoriului si urbanism  are 5 membri;  

b) Comisia de specialitate pentru probleme juridice si de disciplina, munca si protectie 

sociala, protectia mediului si turism  are 5 membri; 

c) Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, 

activitati social-culturale si culte  are 5 membri; 

 Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau consilierilor locali 

independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către Consiliul Local, în 

funcție de ponderea acestora în cadrul autorității deliberative. 

Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se utilizează următorul 

algoritm, prin cuprinderea consilierilor locali în componența comisiilor de specialitate, în 

ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute de fiecare grup și a numărului 

comisiei: 
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Partidul politic, 

alianța politică, 

alianța 

electorală sau 

candidatul 

independent 

Numărul 

de 

mandate 

obținute 

Comisia de 

specialitate pentru 

agricultura, 

activitati 

economico-

financiare,  

amenajarea 

teritoriului si 

urbanism 

Comisia de 

specialitate 

pentru probleme 

juridice si de 

disciplina, 

munca si 

protectie 

sociala, 

protectia 

mediului si 

turism   

Comisia de 

specialitate pentru 

invatamant, 

sanatate si 

familie, protectia 

copilului, 

activitati social-

culturale si culte   

PSD 8 3 3 2 

PNL 6 2 2 2 

PPU-SL 1 0 0 1 

Numărul de 

consilieri locali 

15 5 5 5 

 

Presedinte de sedinta: 

Supun   votului deschis  numărul  şi denumirea  comisiilor  de specialitate al 

consiliului local  şi numărul   membrilor  fiecărei  comisii.  

- Cine este  pentru? 

- Dacă cine este  împotrivă? 

- Dacă se  abţine cineva?  

S-a  aprobat  în unanimitate de  voturi .  

Trecem la stabilirea   componenţei   nominale  a comisiilor  de specialitate.  

Rog liderul fiecarui grup politic  să facă  propuneri  privind componenţa  nominală  

a  comisiilor, ţinând seama  de profesia  şi locul  de muncă  al consilierilor. 

Se prezintă  propunerile: 

PSD 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare,  

amenajarea teritoriului si urbanism  - 3 membrii: 

- Calugar Carmen Maria 

- Homorodean Silvia 

- Groza Constantin 

 Comisia de specialitate pentru probleme juridice si de disciplina, munca si protectie 

sociala, protectia mediului si turism  - 3 membri: 

- Achim Sorin 

- Ursica Liliana Rodica 

- Bogdan Petru Tiberiu 

c) Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, 

activitati social-culturale si culte - 2  membri: 

- Nyeste Iulia Elena 

- Pleniceanu Mihai 

PNL 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare,  

amenajarea teritoriului si urbanism  - 2 membrii: 

- Vlad Ovidiu 
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- Opra Mirela Maria 

 Comisia de specialitate pentru probleme juridice si de disciplina, munca si protectie 

sociala, protectia mediului si turism  - 2 membri: 

- Dinsorean Aurel 

- Carasca Alin 

c) Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, 

activitati social-culturale si culte - 2  membri: 

- Coca Nicolaie 

- Branea Petru Remus 

 

PPU- SL – domnul Danciu Aurel Marin va face parte din Comisia de specialitate 

pentru invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, activitati social-culturale si culte 

Supun la  vot propunerile  făcute  cu privire la  componenţa  nominală  a comisiilor   

de specialitate  ale consiliului local.  

Se aprobă  cu unanimitate de voturi. 

X X X 

 

 

 La punctul sase al ordinii de zi  se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Geoagiu. 

          Se prezinta raportul Secretarului. 

 

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe 

articole cat si in ansamblul sau. 

 

X X X 

 

 La punctul sapte al ordinii de zi  se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în 

cadrul Consiliului de Administraţie  al Liceului Tehnologic Agricol  Geoagiu si in 

comisiile de specialitate. 

          Se prezinta raportul Secretarului. 

       Discuții : 

Presedinte de sedinta : va rog sa faceti propuneri pentru reprezentanţii Consiliului Local 

Geoagiu în cadrul Consiliului de Administraţie  al Liceului Tehnologic Agricol  Geoagiu: 

Dl/Dna  Calugaru Carmen, propune pe: 

1.  Achim Sorin 

2. Pleniceanu Mihai 

3. Ursica Liliana 

Dna Opra Mirela, propune pe domnul Vlad Ovidiu 

 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot si sunt votati reprezentantii propusi de catre dna Calugar Carmen cu 9 

voturi ’’ pentru’’ si 4 voturi ‘’ impotriva’’ 
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Presedinte de sedinta : va rog sa faceti propuneri pentru reprezentanţii Consiliului Local 

Geoagiu în cadrul Comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar din 

cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu 

Dl/Dna  Groza Constantin propune pe Bogdan Petru Tiberiu 

Domnul Vlad Ovidiu propune pe domnul Carasca Alin 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot si este ales domnul Bogban Petru Tiberiu cu 9 voturi ‘’’pentru’’ si 4 voturi 

‘’ impotriva’’ 

 

Presedinte de sedinta : va rog sa faceti propuneri pentru reprezentanţii Consiliului Local 

Geoagiu în cadrul Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii invatamantului din cadrul 

Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu 

Dl/Dna  Calugar Carmen propune pe Homorodean Silvia 

Domnul Vlad Ovidiu propune pe Opra Mirela 

Se supune la vot si este aleasa doamna Homorodean Silvia cu 9 voturi ‘’’pentru’’ si 4 

voturi ‘’ impotriva’’ 

 

Nu mai sunt alte propuneri. 

 

 

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se  aproba cu 9 voturi pentru si 4 impotriva. 

 

 

 

          

        
             8.   DIVERSE 

 

Dl. Vlad Ovidiu:  precizeaza ca nu este de acord cu comisiile votate la punctul 4 pe motiv 

ca PNL nu are nici un reprezentant in aceste comisii si revine la  propunerea  ca toti sefi 

de compartimente sa participe la sedintele de consiliu local. 

                                                 Domnul Primar:  precizeaza ca sunt prezenti doi sefi de servicii, respectiv Susan 

Marius si Olea Coman Corina,  iar ceilalti sefi sunt in concediu de odihna, avand probleme 

de sanatate. 
 

X X X 

 

            Nemaifiind alte probleme, Președintele de sedinta multumeste pentru participare si 

declara inchise lucrarile sedintei. 

 
         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                      SECRETAR,  


