JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAȚEG
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26.08.2021, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind
codul administrativ, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Haţeg ce a avut loc în data
26.08.2021.
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.299/2021, în temeiul dispoziţiilor
art.133 alin.(1) din O.U.G nr 57/2019, privind Codul administrativ.
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general constată ca dintr-un număr de 16 consilieri în
funcție, 2 consilieri au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării la ședința în
format electronic și 13 consilieri au participat în sală, un consilier este absent, rezultând un număr
de 15 aleși locali prezenți.
La ședință participă și dl Moisoni Cornel Radu supleant validat prin Încheierea civila nr
778/CC/2021 pronunțată de Judecătoria Hațeg în Dosarul 1392/240/2021.
Domnul consilier Botca Adrian participă la ședință de la distanță până la punctul 11
inclusiv.
Domnul consilier Dregoesc Ana lipsește de la ședință.
Domnul Demian Viorel, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind prezenţi un
număr de 15 consilieri din 16 aflaţi în funcţie.
Domnul 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.
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului-dă citire şi supune la vot procesul
verbal al şedinţei anterioare.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
La şedinţă participă de drept:
Pușcaș Adrian Emilian
- primarul oraşului Hațeg
Pasconi Valentin
- secretarul general al oraşului Haţeg
Participă ca invitaţi :
Dna Bojin Claudia,
cons. jur., comp. Juridic/Contencios Administrativ
Dna Pasconi-Burz Elena,
șef Serviciu juridic
Dna Ivancu Ileana,
inspector, compartiment resurse umane
Dna Corăiescu Mirela,
inspector, compartiment buget-contabilitate
Dna Pătruți Lorena,
inspector, serviciu de cadastru
Dl Alin Predoni
inspector, serviciu de cadastru
Dna Forțiu Marinela,
consilier, compartiment achiziții publice
Dna Tsikunov Loriana,
șef birou tehnic-investiții
Dna Mihuțiu Gabriela,
șef birou ADPP
Fulea Nicolae,
delegat sătesc
Nopcea Marius,
delegat sătesc
Domnul Demian Viorel, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine de zi :
1. Depunerea jurămânutului de către domnul Moisoni Cornel Radu, supleant al cărui mandat de
consilier local a fost validat în condițiile art.121 din codul administrativ, de Judecătoria Hațeg.

2.Proiect de hotărâre nr. 132/2021 privind aprobarea actualizării componenței comisiei de
specialitate a Consiliului local pentru activităţi economico-financiare.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
3.Proiect de hotărâre nr. 130/2021 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare aferente serviciului de salubrizare, prestate de SC DD CHIM SRL, în
unitatea administrativ –teritorială oraşul Haţeg.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
4.Proiect de hotărâre nr. 131/2021 privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului oraşului
Haţeg în adunarea generală a asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota tarifele totale/finale de
operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin aplicarea prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
5.Proiect de hotărâre nr. 133/2021 privind aprobarea planului unitar de acţiune pentru combaterea
vectorilor în oraşul Haţeg, în anul 2021.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
6.Proiect de hotărâre nr. 134/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg pe
anul 2021 .
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
7.Proiect de hotărâre nr. 135/2021 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la
alt capitol al clasificaţiei bugetare .
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
8. Proiect de hotărâre nr. 136/2021 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă în
sumă de 150.000 lei, din bugetul local al oraşului Haţeg, cultelor religioase recunoscute în
România cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a
oraşului Haţeg.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
9. Proiect de hotărâre nr. 137/2021 privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului Adrian
Emilian Puşcaş, Primar al Oraşului Haţeg, în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2021 .
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
10. Proiect de hotărâre nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea nr.
54/2021 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la
nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
11.Proiect de hotărâre nr. 139/2021 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale a imobilului
aflat în domeniul public al oraşul Haţeg, situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 26 E, identificat ca
parcela cu nr. topo 1919/3.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
12.Proiect de hotărâre nr. 140/2021 privind aprobarea prelungirii cu 2 ani şi 6 luni a duratei
contractelor de concesiune, încheiate între Consiliul local al oraşului Haţeg şi titularii acestora,
prevăzuţi în lista anexă.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
13.Proiect de hotărâre nr. 141/2021 privind aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului de
închiriere nr.19591 din 04.10.2017, încheiat între Oraşul Haţeg şi I.I. Guţiu Georgeta.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
14. Proiect de hotărâre nr. 142/2021 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr.
2/2/596/31.01.2007, având ca obiect preluarea în concesiune a parcelei nr. 1 din terenul înscris în
CF nr. 60706 Haţeg, nr. cadastral 60706, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 10 Haţeg, nr. top
2371/1/2/f, în suprafaţă de 23 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
15. Proiect de hotărâre nr. 143/2021 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de
închiriere nr. 14951 din 01.08.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi Partidul Mişcarea Populară,
filiala locală Haţeg.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
16. Proiect de hotărâre nr. 144/2021 privind aprobarea prelungirii, cu 1 an, a duratei contractului de
împrumut de folosinţă nr.7030/2012, încheiat între Consiliul local al oraşului Haţeg şi Unitatea
Militară 01420 Haţeg.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg

17. Proiect de hotărâre nr. 145/2021 privind încetarea dării în administrare către Clubul Sportiv
Orăşenesc „Retezatul” Haţeg, a mijlocului fix, Microbuz, M2, Marca Mercedes Benz, nr. de
identificare WDB90663513168884, nr. carte de identitate F757089, apartinând proprietarului
Oraşul Haţeg.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
18. Proiect de hotărâre nr. 146/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Transformare
anexa agricola in locuinţă, mansardare, extindere şi împrejmuire”, în localitatea Nălaţvad,
extravilan, CF 65716, beneficiar Prejban Dorel şi Prejban Domnicatărâre .
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Domnul consilier Demian Viorel propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct de Diverse
pentru prezentarea raportului privind evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor la
nivelul orasului Hateg, in semestrul I al anului 2021 de către Primarul Orașului Hațeg
Se supune la vot punctul suplimentar
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
La punctul unu din ordinea de zi domnul consilier Demian Viorel invită pe domnul secretar
general al orasului sa dea citire Încheierii civile nr 778/CC/2021, pronunțată de Judecătoria Hațeg
în Dosarul 1392/240/2021, prin care domnul Moisoni Cornel Radu a fost validat in functia de
consilier local.
Domnul secretar general prezintă Încheierea civilă nr 778/CC/2021.
Domnul consilier Demian Viorel, presedinte de sedinta , îl invita pe domnul Moisoni Cornel Radu
sa depună jurâmântul, rugand asistenţa să se ridice în picioare.
Domnul Moisoni Cornel Radu depune jurământul prevăzut de lege.
La punctul doi din ordinea de zi, dl primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare.
Doamna Pasconi-Burz Elena - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizul comisiei de specialitate a Consiliului local.
Discuţii :
Nu sunt
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.122/2021.
La punctul trei din ordinea de zi, dl primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare.
Doamna Pasconi-Burz Elena - prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate.
Domnul consilier Crăciun Ovidiu prezintă avizul comisiei de specialitate a Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae- E târziu...de obicei asta se face la început de vară. Acum e inutil.
Aruncăm bani pe geam. Banii pot fi folosiți în altă parte.
Domnul Primar – Avem printre blocuri șobolani, deratizarea trebuie făcută.
Domnul consilier Timiș Nicolae - Pentru dezinsecție e târziu.
Domnul Primar – Astea sunt tarifele pentru următorii patru ani.
Domnul consilier Neiconi – La noi în zonă August, Septembrie e problema, deci de acum începe.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.123/2021.
La punctul patru din ordinea de zi, dl primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Doamna Pătruți Lorena prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate.

Domnul consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – Tarifele astea trebuie discutate. Părerea mea e că pre ni s-au
băgat așa sub nas. Mi se par un pic exagerate. Nu comentez că diferă de la urban la sat. La blocuri
se aruncă, într-adevăr, la sat e mult.
Domnul Primar – Acum scade la persoane fizice.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Scade cu puțin, cu foarte puțin.
Domnna Pătruți Lorena 11,57 e tariful final.
Domnul consilier Timiș Nicolae – indiferent de cât pui ei îți bagă un mc.
Domnul Primar – O să fie foarte greu să implementeze OUG 74. Să vedem dacă apucă. Crește
prețul la pet....la reciclabil Această firmă nu are capacitatea să implementeze acest sistem.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Costul la colectare și transport 5,90 e mare pentru că la CMID
dau 2,31.
Domnul Primar – Tarifele nu sunt stabilite de ei. Tarifele au venit de la ADI.
Cunosc procedura. Deaia mandatăm omul nostru să voteze acolo.
Domnul Primar – Noi oricum avem celelalte tarife aprobate. Oricum ei sunt puși în întârziere și pe
celelalte două zone de colectare. Se preconizează să le reziliem contractul dacă nu își fac treaba.
Noi dacă nu aprobăm tarifele astea oricum avem alte tarife aprobate. Acum scădem . Să vedem ce
se întâmplă.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Putem să facem scăderea mai mare.
Domnul Primar – Nu putem noi. Sunt niște formule de calcul care se folosesc.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Cunosc.
Domnul Primar – Nu este un preț super uriaș. Doar ei să își facă datoria. Dar ei nu iși fac datoria.
Este un preț mare. Altă dată nu ți-l ia. Mie nu mi l-au luat o lună de zile până când nu i-am sunat.
Domnul Primar – Știm că ei au probleme...vineri au luat foarte târziu pe unele străzi, doar după ce
i-am sunat ei. Au avut doar o mașină.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Alea sunt probleme lor. Pe mine mă interesează să ia gunoiul la
timp. Jumătate din oameni nu pun nici jumătate din gunoiul pe care îl încasează ei. Se reduce
depunerea pentru că ei au cantități mult mai mici.
Domnul Primar – Până la sfârșitul anului sperăm să le reziliem contractul, să facem un alt contract
așa cum trebuie.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Părerea me e că nu trebuie să votăm. Să vină la discuții.
Domnul Primar – Au fost data trecută la discuții și am votat.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Noi suntem pe post de marionete. Se vine cu un preț pe care nil impun ei.
Domnul consilier Crăciun: Eu vreau să înțeleg de ce e diferit prețul, la persoane juridice e mult
mai scump reciclabilul dar la persoanele fizice e invers.
Domnul Secretar - La o tonă este 3,3 mc. 1 mc este o mie de litri. O tonă are 3.300 litri. Cei 3.300
litri împărțit la cât e o pubelă...dacă luăm pubelă la 80 de litri ar ieși în jur de 40 de pubele la o tonă.
Ar ieși 13,7 lei pe pubelă la persoana juridică la rezidual. Asta e modul de calcul după un standard.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Este o sumă care îl omoară pe agentul economic.
Domnul Secretar – Nouă ni s-a spus că ar trebui să încheie contracte, acte adiționale la fiecare
persoană juridică.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Ei trebuie să dea la firme containere mari de 1 mc. Nu îi pui o
sută de containere mici.
Domnul Primar – o să vină și momentul în care votăm să reziliem contractul. În Valea jiului este o
taxă unică de 10 lei pe persoană.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Mi se pare mai ok așa.
Domnul Primar – Puteți să vă abțineți.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 .
Se respinge proiectul de hotărâre cu 16 abțineri .
La punctul cinci din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.

Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – Dezinsecție interior/exterior...aici văd că dau suprafețele...
Domnul Primar – Noi am transmis suprafețele. În funcție de suprafețe ei au venit la licitație.
Domnul consilier Timiș Nicolae –Vectorii sunt animalele/insectele...nici funcționarii nu
știu...trebuie explicat mai simplu. Deci voi ați dat suprafețele astea...cam mari, că nu ajunge până
sus să dea. De obicei dezinsecția se face în subsol și la baza clădirilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole : art.1-4.
Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 abțineri (dnul consilier Timiș Nicolae, dnul consilier Boabă
Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău Nicoleta).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 abțineri (dnul consilier Timiș Nicolae, dnul consilier Boabă
Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău Nicoleta).
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.124/2021.
La punctul șase din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Doamna Corăiescu Mirela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – văd că sunt într-o zonă destinată ANCPI.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.125/2021.
La punctul șapte din ordinea de zi, dl primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Doamna Corăiescu Mirela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Șerengău Nicoleta 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 16 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.126/2021.
La punctul opt din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Doamna Corăiescu Mirela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florin - prezintă avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Crăciun Ovidiu– ca în fiecare an eu nu sunt de acord cu sumele astea, dar o să
mă abțin.
Domnul consilier Boabă Tiberiu– Sunt două biserici care lipsesc.
Domnul Primar – au renunțat să depună în favoarea domnului Alin.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Am luat recensământul ca să vin cu date concrete. Nu am nimic
cu nimeni, toate cultele sunt legale dar ortodocși sunt 72,3% ar trebui să ia 109,5 mii lei. Nu mi se
pare corect ca din impozitele și taxele ortodocșilor să se ducă la alte culte. Eu vreau ca 109,5 să
revină la zona asta.
Domnul Primar – La ortodocși sunt 87,5 mii lei. M-am întâlnit cu toți preoții, păstorii...s-a ajuns la
un consens.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Nu se ține cont decât de numărul de credincioși.
Domnul Primar-Sunt și alte criterii

Domnul consilier Timiș Nicolae -Nu este corect se duc dintr-o zonă în altă zonă. Eu respect pe
fiecare....
Domnul Primar- Socoteala pe hârtie nu bate cu realitatea din teren. Toată lumea este foarte
mulțumită.
Domnul consilier Timiș Nicolae -Fiindcă oamenii nu au știut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6.
Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri. (dnul consilier Crăciun Ovidiu, dnul consilier Timiș
Nicolae, dnul consilier Boabă Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău
Nicoleta).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri. (dnul consilier Crăciun Ovidiu, dnul consilier Timiș
Nicolae, dnul consilier Boabă Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău
Nicoleta).
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.127/2021.
La punctul nouă din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Domna Corăiescu Mirela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – Nu sunt de acord că Adi merge singur.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole : art.1-5.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.128/2021.
La punctul zece din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de
aprobare.
Doamna Forțiu Marinela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – Mă uit la Cantina Socială...de doi ani nu se mănâncă dar se
bagă bani.
Domnul Primar – Trebuie să facem renovări, altfel nu ne dau autorizația de funcționare. Nu s-au
băgat bani în ultimii 15 ani.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Greșești, ca nu ai fost aici. Dar te las să greșești că nu ai habar.
S-au mai alocat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.I-IV .
Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 abțineri (dnul consilier Timiș Nicolae, dnul consilier Boabă
Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău Nicoleta).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 abțineri (dnul consilier Timiș Nicolae, dnul consilier Boabă
Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău Nicoleta).
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.129/2021.
La punctul unsprezece din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Domnul Predoni Alin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Neiconi Mircea și Șerengău Nicoleta 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 16 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.130/2021.
La punctul doisprezece din ordinea de zi, dl primar - prezintă proiectul de hotărâre şi referatul
de aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela- prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florin prezintă avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – Prețul.
Domnul Secretar – Cel vechi, stabilit in anul 2009.
Doamna Mihuțiu Gabriela - Tarifele sunt cele de la licitatie.
Domnul consilier Timiș Nicolae - Mi se par tarifele mici.
Domnul consilier Neiconi Mircea: Avem și suprafețele?
Doamna Mihuțiu Gabriela- Spațiile sunt de aproximativ 20 mp...cam 5 euro mp.
Domnul consilier Neiconi Mircea – Eu am închiriat cu banii ăștia în Cluj, în Mănăștur.
Domnul consilier Pavel Alexandru – Nici nu e vorba de bani. Nu respectăm circuitele că nu avem
unde ne extinde. Nu avem unde face cabinete. Nu voi vota prelungirea contractelor cât sunt
consilier. Sora mea e medic de familie în Arges și avea un spațiu în proprietatea Consiliului
Județean. Administrația nu a mai vrut să închirieze și a scos la vânzare spațiul. Cine putea să
cumpere bine, cine nu asta e...Comunitatea are nevoie de alte specialități...unde le bagi?
Domnul consilier Timiș Nicolae - El din punct de vedere medical spune bine.
Domnul consilier Pavel Alexandru- Noi am ajuns să ne mâncăm între noi că nu avem spațiu
suficient. Nu am nimic cu nimeni, dar nu votez.
Domnul consilier Botca Adrian nu mai este conectat pe ZOOM.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 .
Se aprobă cu 10 voturi pentru și 5 abțineri (dnul consilier Pavel Alexandru, dnul consilier Timiș
Nicolae, dnul consilier Boabă Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău
Nicoleta).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 10 voturi pentru și 5 abțineri. (dnul consilier Pavel Alexandru, dnul consilier Timiș
Nicolae, dnul consilier Boabă Tiberiu, dna consilier Vulcu Gianina, dna consilier Șerengău
Nicoleta).
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.131/2021.
La punctul treisprezece din ordinea de zi, domnul primar - prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul Primar – E magazinul lui Culiță de la Piață.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Mama lui.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 .
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.132/2021.
La punctul patrusprezece din ordinea de zi, domnul primar - prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Neiconi Mircea și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.133/2021.
La punctul cincisprezece din ordinea de zi, domnul primar - prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole : art.1-5
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.134/2021.
La punctul șasesprezece din ordinea de zi, domnul primar - prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela - prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate.
Domnii consilieri Neiconi Mircea și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu – De câte ori făceau la început distrugeri și de câte ori fac acum?
Domnul Primar- Marți am avut o întâlnire la Silvaș cu dl Fulea și alți cetățeni. Am ajuns la o
înțelegere, sa fie distrugeri mai dese, dar cantități mai mici. Când se fac distrugeri de rachete
zgomotul e mai mare. 3 ani mai au muniție de distrus.
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu –Nu e adevărat. În alte localități nu s-au aprobat zone de
distrugere și au zis să le aducă la Hațeg.
Domnul consilier Timiș Nicolae- E muniția rămasă care nu se mai folosește.
Domnul Primar- Muniția e cea care e acum în depozit.
Domnul consilier Neiconi Mircea– Eu nu am fost la discuții dar din informațiile pe care le am, în
Silvașu de Jos lumea e nemulțumită de zgomot/vibrații. Dacă noi am primit o sesizare și cetățenii
sunt nemulțumiți...
Domnul delegat sătesc Fulea Nicolae prin intermediul ZOOM: Mai erau bolnavi de Covid și nu
am putut lua semnături de la toți.
Domnul consilier Neiconi Mircea– Ce zic oamenii?
Domnul Primar - 10 oameni au fost la discuții...5 mai nemulțumiți.
Domnul consilier Neiconi Mircea– Am înțeles că sunt 2 km în linie dreaptă. Nu am putea găsi alt
loc?
Domnul Primar - Mai convenabil nu e.
Domnul consilier Timiș Nicolae - E rezonabil ce zice Adi să prelungim un an de zile, nu le tăiem
macaroana dintr-o dată.
Domnul Primar – Am fost și vom mai merge la fața locului.
Domnul delegat sătesc Fulea Nicolae - Oamenii nu sunt de acord de loc. Zgomotul e foarte mare,
vibrațiile sunt foarte mari.
Domnul consilier Demian Viorel – Dacă zgomotul ar fi ca ultima dată?
Domnul delegat sătesc Fulea Nicolae - A fost rezonabil când ați fost dvs (dl primar).
Domnul consilier Demian Viorel – La fiecare detonare anunță primăria și se poate trimite un
reprezentant.
Domnul consilier Boabă Tiberiu– Depinde de cantitatea folosită.
Domnul consilier Demian Viorel - Să mențină aceeași cantitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6
Se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere (dnul consilier Neiconi Mircea).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere (dnul consilier Neiconi Mircea).
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.135/2021.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi, domnul primar - prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Doamna Mihuțiu Gabriela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Copil Florin și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – De ce îl iei înapoi?
Domnul Primar – Nu îl pot folosi că nu au șofer și coordonator de transport. Nu avem ce să facem
cu el acolo.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 .
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.136/2021.
La punctul optsprezece din ordinea de zi, domnul primar - prezintă proiectul de hotărâre şi
referatul de aprobare.
Domnul Mihuțiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnii consilieri Neiconi Mircea și Șerengău Nicoleta prezintă avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local.
Discuţii :
Domnul consilier Timiș Nicolae – Nu ați băgat în intravilan?
Domnul Mihuțiu Florin- Intravilanul nu îl cuprindea pe el. E departe, în câmp. Bucata lui devine
acum intravilan.
Domnul consilier Timiș Nicolae – De ce nu e toată zona?
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 .
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
Se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.137/2021.
Dl primar
La punctul nouăsprezece - Diverse: domnul primar - prezintă raportul de evaluare a capacității de
apărare împotriva incendiilor pe semestrul I al anului 2021.
Domnul Secretar – Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor întocmit de
PFA Popa. Semetrial trebuie adus la cunoștința consiliului local.
Domnul consilier Timiș Nicolae- Trebuia să îl vedem și pe domnul Popa
Domnul consilier Demian Viorel - În regulamentul Consiliului Local de la Hunedoara spuneau ca
toate ședințele să înceapă cu rugăciunea Tatăl nostru...asta nu ține de cult...dacă sunteți de acord se
va trece în regulamentul Consiliului Local.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Zilele Orașului nu mi-au plăcut. Bâlci, mici și bere. Nu am
făcut o premiere, ceva. Muzică proastă, nu am avut un program, doar ceva invitații. Cele mai slabe
zile. Trebuie gândite altfel.
Pentru polițiștii locali, norma de hrană, în alte părți se dă.
Apar porți masive puse în drum. Dacă vreți să țigăniți totorașul faceți ce vreți.
Domnul Primar – Toți cei care au acele porți au primit notificări.
Domnul consilier Timiș Nicolae – E un fenomen foarte ciudat.
Domnul Primar – Au montat chiar și noaptea porți.
Domnul consilier Timiș Nicolae – E un haos. Trebuie să stăpânim fenomenul de construcție, toată
lumea construiește ce vrea.
Ați închis șanțul ăla de pe Cimitirului. Dacă vine apă mare intră pe străzi.
Domnul consilier Stefoni Sebastian – Pe șanțul ăla nu a venit niciodată apa. O singură dată acum
15 ani când s-a spart conducta aia.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Pe centură, am zis că puneți acolo o cabină, nu lași oamenii așa
că trece vara.
Domnul Primar – E turnată fundația.
Domnul consilier Timiș Nicolae – Eu o puneam în două zile.

Domnul consilier Neiconi Mircea – Referitor la zilele Orașului, au fost făcute în grabă și există
multe nemulțumiri dar mai bine că am făcut. Partea de externalizare să o dăm la o parte. Ieșeam pe
plus la zilele orașului după sponsorizările primite de la firmele din zona noastră. Trebuie să
începem din timp, iar locația trebuie schimbată. Eu zic să nu mai externalizăm data viitoare.
Domnul Primar – Nu e ușor să organizăm noi. Să trimitem angajații să facă măsurători cu ruleta,
teste covid, contracte cu comercianții. Începând de anul viitor nu se vor mai putea organiza acolo.
Se fac giratorii.
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
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