
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

  
 Încheiat astăzi 09.09.2021, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din O.U.G. nr.57/2019  

privind codul administrativ, cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată  a 
Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data  09.09.2021. 

 Procesul verbal conţine sinteza dezbaterilor din şedinţa consiliului local,  precum şi 
modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte.  

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.313/2021, în temeiul 
dispoziţiilor art. 133 alin.(4)  din O.U.G nr 57/2019,  privind Codul administrativ. 

D-nul Pasconi Valentin, secretarul general constată ca dintr-un număr de 16 
consilieri în funcțite 4 consilieri au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării 
la ședința în format electronic și 6 consilieri au participat în sală rezultând  un număr de 10 
aleși locali. 

 Dnul Demian Viorel, președintele de ședință,  declară şedinţa statutară fiind prezenţi 
un număr de 10 consilieri din 16 aflaţi în funcţie. 

Lipsesc nemotivat domnii consilieri: Ștefoni Ovidiu, Vulcu Geanina, Moisoni Cornel, 
Botca Adrian, Copil Florin, Ștefoni Sebastian.  

 Dnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului trece în revistă legislația în 
materie de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia 
parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori 
conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi 
totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie.Niciunul dintre consilieri nu a 
declarat că s-ar afla într-o astfel de situație. 
             Dnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului - dă citire şi supune  la vot 
procesul verbal al şedinţei anterioare. 
            Se aprobă cu 10 voturi pentru.    

 
 

             La şedinţă participă de drept: 
Pușcaș Adrian Emilian            -    primarul oraşului Hațeg                    
Pasconi Valentin                     -    secretarul general al oraşului Haţeg   
 
Participă ca invitaţi : 
D-na Martinesc  Monica,               inspector, compartiment administrație publică locală 
D-nul Georgeoni Ovidiu,               inspector, compartiment buget-contabilitate    
D-șoara Bojin Claudia,                  consilier juridic 
D-na Ștefoni-Ilioni Alina,              consilier, compartiment achiziții publice 

 
D-nul Demian Viorel, președinte de ședință,  propune spre aprobare următoarea Ordine de 
zi : 
1.Proiect de hotărâre nr.150/2021 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un 
capitol la alt capitol al clasificației bugetare. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Hațeg 
2.Proiect de hotărâre nr.151/2021 pentru  modificarea  și completarea art.2 din hotărârea 
nr.54/2021 privind aprobarea actualizării programului anual al achizițiilor publice pe anul 
2021, la nivelul autorității contractante Orașul Hațeg, în funcție de fondurile aprobate, în 
condițiile legii.  

Iniţiator: primarul oraşului Hațeg 



 
 

3.Proiect de hotărâre nr.152/2021 privind constatarea încetării de drept , prin demisie, înainte 
de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier a doamnei Bordea Eva-Carmen, 
precum și vacantarea locului acesteia de consilier local. 

Iniţiator: primarul oraşului Hațeg 
Se supune la vot ordinea de zi.  
Se aprobă cu 10 voturi pentru. 
La punctul unu din ordinea de zi, dl primar - prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
D-nul  Georgeoni Ovidiu- prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dnii consilieri Boabă Tiberiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.138/2021.      
La punctul doi din ordinea de zi, dl primar - prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
D-na Ștefoni-Ilioni Alina- prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dnii consilieri Boabă Tiberiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.I-IV 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.139/2021.      
La punctul trei din ordinea de zi, dl primar - prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
D-șoara Bojin Claudia- prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Dnii consilieri Boabă Tiberiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 9  voturi pentru și 1 abținere( d-nul Timiș Nicolae). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 9  voturi pentru și 1 abținere( d-nul Timiș Nicolae).  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.140/2021.      
 
   Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
DEMIAN VIOREL                                                                    PASCONI  VALENTIN        
                                                           
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                     Inspector, 
                                                                                             Martinesc Monica 


