
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 24.09.2021, întemeiul art.138 alin.(13)–(14) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ şi a prevederilor regulamentului de organizare 
şi funcţionare al consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021, cu ocazia şedinţei 
ordinarea Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data  23.09.2021, ora 14, în sala de sedinte 
,,Transilvania” a Consiliului local şi în format electronic, pe aplicaţia ,,zoom”. 

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.331/2021, în temeiul dispoziţiilor 
art.133 alin.(1)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019, privind codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.134 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019, 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 23 alin. (2) din 
regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 
56/2021, convocarea Consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului general al 
oraşului Haţeg, cu 5 zile înainte de data şedinţei, în proiectul ordinii de zi, aprobat prin act 
administrativ al primarului, în invitaţia de şedinţă şi în convocatorul de înmânare a materialelor de 
şedinţă, regăsindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de lege şi regulament cu privire la 
convocare, înclusiv data, ora, locul şi modalitatea de desfăşurare a şedinţei. Odată cu invitaţia la 
şedinţă şi convocatorul de înmânare a materialelor s-a pus la dispoziţia alesilor locali, în format 
scris, pe suport de hârtie, toate proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, modul de repartizare 
a acestora caătre structurile din aparatul de specialitate şi comisiile consiliului local. Proiectul 
ordinii de zi, actul administrativ de aprobare a acestuia şi totodată de convocare a autorităţii 
deliberative, precum şi proiectele de hotări au fost aduse la cunoştinţă publică, prin postarea la 
sediu şi pe site-ul instituţiei. 

În data de 22.09.2021 s-a transmis către consilieri, în format electronic, pe adresele de e-
mail comunicate secretarului general, în vederea purtării corespondenţei electronice, 
suplimentarea ordinii de zi cu un punct, totodată comunicându-se structurile care aveau obligaţia 
de a întocmi raportul de specialitate şi comisiile de specialitate ce aveau obligaţia avizării 
proiectului. 
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului constată, potrivit semnăturilor din 
registrul de prezenţă a aleşilor locali, că dintr-un număr de 16 consilieri în funcție, 15 consilieri 
sunt prezenţi în sală, 1 ales local a accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării la 
ședință, în format electronic, în persoana doamnei consilier Vulcu Gianina,  rezultând  un număr 
de 16 aleși locali. 

Totodată, se constată că la ședință participă fizic, fiind prezent în sală și domnul Onescu 
Dorel, supleant validat prin Încheierea civila nr. 907/2021 pronunțată de Judecătoria Hațeg în 
Dosarul 1581/240/2021, care urmează să depună jurământul, acestea fiind cel de-al 
şaptesprezecelea consilier, acesta fiind numărul total de aleşi, care compun autoritatea 
deliberativă.  
Domnul Demian Viorel, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind prezenţi un număr 
de 16 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, secretar 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 : 
Doamna Martinesc  Monica, inspector, compartiment administrație publică locală; 
Doamna Pasconi-Burz Elena, șef serviciu juridic; 
Doamna Ivancu Ileana, inspector, compartiment resurse umane, 
Domnul Georgeoni Ovidiu, inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Doamna Badea Mihaela, director executiv economic; 
Domnișoara Bojin Claudia, consilier juridic; 
Doamna Dăbucean Oana, director executiv Direcţia de asistenţă socială; 
Domnul Chiper Robert, șef serviciu de cadastru; 
Doamna Forțiu Marinela, consilier, compartiment achiziții publice; 
Doamna Tsikunov Loriana, șef birou tehnic, investiții, dezvoltare; 
Doamna Malina Lenuța, inspector, biroul administrarea domeniului public şi privat; 
Doamna Dragota Zoe, administrator public; 
Domnul Fulea Nicolae, delegat sătesc sat Silvaşu de Jos; 
Domnul Nopcea Marius, delegat sătesc sat Silvaşu de Sus; 
 
Domnul Demian Viorel, președinte de ședință,  propune spre aprobare ordinea de zi, aşa cum 
aceasta a fost comunicată consilierilor, cu 5 zile înainte de data şedinţei ordinare: 
1.Depunerea  jurământului  de către domnul Onescu Dorel, supleant a cărui mandat de consilier 
local a fost validat în condiţiile art.121 din codul administrativ, de judecătoria Haţeg.   
2. Proiect de hotărâre nr. 147/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţei de Asistenţă Socială a oraşului Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 149/2021 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Cantinei de Asistenţă Socială Haţeg. 

 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 153/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea şi 
închirierea locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul 
Hațeg, județul Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 154/2021 privind aprobarea actualizării componenței comisiei de 
specialitate a Consiliului local pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr. 155/2021 privind aprobarea cesionării contractului  de  concesiune nr. 
20/130/3426/31.07.2006, având ca obiect preluarea în concesiune a  terenului înscris în CF nr. 
60713 Haţeg, nr. cadastral 60713, 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 
7. Proiect de hotărâre nr. 156/2021 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor, ce 
au ca obiect închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, 
str. Aleea Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8. Proiect de hotărâre nr. 157/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între Oraşul Haţeg şi SC Next City SA. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de hotărâre nr. 158/2021 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a însuşirii în 
domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a unor imobile, ce au destinaţia de drum de 
interes local. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 



10. Proiect de hotărâre nr. 159/2021 privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect 
tehnic, pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare străzi laterale în Silvaşu de Jos, oraş Hateg”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11. Proiect de hotărâre nr. 160/2021 privind aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de  
7.000 lei, pentru acţiunile organizate cu ocazia sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de 
vârsta a treia”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12.Proiect de hotărâre nr. 161/2021 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 
13. Proiect de hotărâre nr. 162/2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local de la nivelul 
Oraşului Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
14. Prezentarea Deciziei nr. 25 din 31.08.2021 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi 
Hunedoara şi a raportului de audit financiar nr. 15019/24968/28.07.2021 ce stă la baza acesteia. 

Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
15. Diverse. 
 
Se  aprobă  cu  16 voturi pentru. 
 
Domnul consilier Demian Viorel, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea de zi 
a punctului suplimentar, comunicat electronic consilierilor, astfel: 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Hațeg, pe anul 
2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
Se supune la vot  propunerea  făcută. 
Se  aprobă  cu  16 voturi pentru. 
 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută. 
Se  aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-propun un moment de reculegere în memoria doctorului Marian 
Mircea. Să le fie rușine celor de la spital pentru că nu au trimis o coroană. A fost director și medic 
în spital ani de zile. Putea și primăria să trimită o coroană pentru că a fost consilier local. Era un 
gest pentru o persoană care a plecat dintre noi. Nu se poate așa ceva. Este jenant. 
Se ţine un moment de reculegere în memoria doctorului Marian Mircea. 
Domnul Demian Viorel-președintele de ședință - am propus luna trecută ca la fiecare început de 
ședință să spunem tatăl nostru. Se spune rugăciunea tatal nostru. 
 
La punctul unu din ordinea de zi, domnul Demian Viorel, președinte de ședință: Vă cer 
permisiunea să-mi îngăduiți să rog pe secretarul general al orașului Hațeg, domnul Pasconi 
Valentin să prezinte Încheierea Judecătoriei Hațeg nr. 907/CC/2021, pronunțată în Dosarul 
1581/240/2021, prin care a fost validat mandatul de supleant al domnului Onescu Dorel.  
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului prezintă Încheierea Judecătoriei Hațeg nr. 
907/CC/2021. 
Domnul Demian Viorel, președinte de ședință: rog  pe domnul Onescu Dorel, să vină alături de 
noi și să dea citire jurământului, timp în care va pune mâna stângă pe constituția Romăniei, cît și 
pe Biblie, și să semneze cele două exemplare ale formularului. 

Rog  asistenţa să se ridice  în picioare.  
Se trece la depunerea jurământului . 

 Odată cu depunerea jurământului domnul consilier Onescu Dorel începe să-şi exercite 
mandatul de ales local, participând la şedinţa consiliului, începând cu punctul doi de pe ordinea de 
zi, fiind cel de-al 17 membru al autorităţii prezent. 

La punctul doi din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 



Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Dăbucean Oana, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin - 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 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.141/2021. 
La punctul trei din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Dăbucean Oana prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin - 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 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 142/2021. 
La punctul patru din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul 
de aprobare. 
Doamna Malina Lenuța prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae: aici a-ți anexat regulamentul. Trebuia să-l anexați și la 
proiectul cu regulamentul directiei de asistenta sociala și al cantinei sociale. Acolo am  votat în 
necunoștință de cauză. Vreau să citesc. Să știu ce votez. Să am habar ce votez. Nu să ridic mâna 
fără să știu. Vă rog să țineți cont de părerea mea, trimite-ni-l pe mail pe viitor. 
Domnul Primar: este pus pe site-ul Primăriei. Nu este pe site-ul nostru, noi suntem Consiliul 
Local și votăm, nu Primăria. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.143/2021. 
La punctul cinci  din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău  Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii:Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.144/2021. 
La punctul șase din ordinea de zi, domnul primar  prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău  Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - 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 17  voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.145/2021. 
La punctul șapte din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Avem obiecții la acest punct. Tabelul nu este corect. Sunt 
trecuți unii cu anii altora. De exemplu: Toma Maria, 36 de ani. Nu am nimic cu nimeni, dar nu 
este corect. La investirea în funcție, am depus un jurământ, “ să facem totul pentru binele 
cetățenilor ”. Dați-ne informațiile corecte, nu am nimic cu nimeni.  
Domnul Primar: doar se prelungește contractul. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Nu tu votezi, ci noi. Dacă căutați, dați de altcineva.  
Domnul Primar: Nu am dezgropat morții, trebuie prelungite. 
Domnul consilier Timiș Nicolae:Nu trebuie să dezgropați morții. Aveți obligația să ne informați 
corect, dacă verificați, veți constata alte lucruri. 
Domnul Secretar: Actele adiționale se prelungesc în fiecare an. Structura de specialitate din 
aparat prin doamna Malina Lenuţa să verifice și să ne spună care este problema. Vă rog doamna 
Malina aduceti toate documentele referitoare la doamna Toma Maria. Sa verificam. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Nu contest că se prelungesc, dar să fim informați corect. 
Doamna Malina Lenuța: Doamna Toma Maria are 37 de ani și domiciliul pe Aleea 
Constructorului, datele sunt corecte.  
Domnul Primar: spuneţi despre ce este vorba domnule Timiş. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: nu am nimic cu nimeni. Vă spun altă dată . 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 . 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu și Șerengău 
Nicoleta). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu și doamna 
Șerengău Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.146/2021. 
La punctul opt din ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Crăciun Ovidiu - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Sunt probleme cu acest proiect. S-a cumpărat terenul pentru 
fabrica de biciclete și acum se face acolo altceva. Nu este corect să se diminueze din suprafața 
terenului. Nu vreau să dau cu subsemnatul. Miroase a altceva.  
Domnul Primar: Noi le-am solicitat diminuarea terenului și au fost de acord. Intenția noastră este 
să construim altceva acolo.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Așa ceva nu voi vota. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 4 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu: doamnele 
Șerengău Nicoleta și Vulcu Geanina). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 4 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu: doamnele 
Șerengău Nicoleta și Vulcu Geanina). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.147/2021. 
La punctul nouă din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Domnul Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - 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 17 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.  
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.148/2021. 
La punctul zece din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna TsikunovLoriana, 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: Ce înseamnă actualizat la faza de proiect tehnic? Ce, se vine cu 
altă sumă? Respectă ordonanța prin care se actualizează? Poate cineva de la achiziții să îmi spună? 
Domnul Primar: Cei de la investiții se ocupă, nu de la achiziții.  
Doamna Dragota Zoe: A fost intocmit proiectul tehnic. Dupa aprobarea studului a fost licitat 
proiectul tehnic şi execeuţia la un loc.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: La licitație s-a diminuat valoarea. Scrie: se actualizează la faza 
de proiect tehnic. 
Doamna Dragota Zoe: Se propune actualizarea în urma proiectului tehnic şi a unei dispoziţii de 
santier a proiectantului, ca urmare a constatarii lipsei proiectării unei porţiuni de retea de 
canalizare. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Nu mai trebuie diminuat. Se plătea cât s-a licitat. A licitat sub 
valoare, atâta era plătit. Nu se poate plăti mai mult. 
Domnul consilier Neiconi Mircea: Rămân banii. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Vine și îi mută la virări de credite, și nu prin actualizări de 
credite. Iau de acolo că nu i-am consumat. 
Domnul consilier Demian Viorel: Actualizarea este în plus sau minus. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Peste valoare nu ai voie să licitezi. 
Domnul Primar: Sunt modificări. 
Domnul consilier Demian Viorel: Mai trebuie 100 m rețea canalizare. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Se spune una și este alta. Dacă ne lămurește cineva. Doamna 
ne-a spus ce a vrut. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu precum şi 
doamna Șerengău Nicoleta).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu precum şi 
doamna Șerengău Nicoleta).  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.149/2021. 
La punctul unsprezece din ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, 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: Normal era să ne puneți și un tabel să sțim ce sume se dau și 
cui se dau. Ne-ați spus doar ca se dau 7000 de lei și atât. 
Domnul Primar: În funcție de numărul de persoane. Dumneavoastră ați făcut ceva și noi facem 
altceva. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Nu este ok să ne bagi așa sub nas. Cu banul public nu faci ce 
vrei. 
Domnul Neiconi Mircea: Cred că este normal să prezentați o listă și să-i anunțați și pe oameni, și 
pe noi.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Ne bagă sub nas că el vrea ceva și noi altceva. Noi vrem doar 
să fim informați corect. Este banul public, nu ne batem joc. 
Domnul Primar: Banii sunt alocați. 



Domnul Secretar: Această sumă este prevăzută în buget. Venim cu acest act administrativ prin 
care se alocă odată în plus această sumă de bani, pentru ziua persoanelor vârstnice. După 
aprobarea actului se înştinţează cuplurile care au 50 de ani de căsătorie pentru a depune acte. 
Numărul de participanţi se află după aprobarea actului de alocare a sumei.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Și noi să votăm ca orbii. În ce dată este? Poate că vrem să 
venim și noi. 
Domnul Primar: Am pus pe facebook-ul Primăriei. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Faceți un site al Consiliului Local. 
Domnul Neiconi Mircea: Noi avem o porție?  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Porția o lăsăm să o mănânce ei. 
Domnul Primar: sumele pe persoana se vor aloca în funcţie de numărul de participanţi. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.150/2021. 
La punctul doisprezece din ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare. 
Doamna Forțiu Marinela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - 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 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.151/2021. 
La punctul treisprezece  din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare. 
Doamna Ivancu Ileana, 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: Știu ce spun. Ai transformat postul din principal în debutant că 
l-ai pregătit pentru cineva. Nu sunt venit cu pluta. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu precum şi 
doamna Șerengău Nicoleta).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu precum şi 
doamna Șerengău Nicoleta).  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.152/2021. 
La punctul paisprezece din ordinea de zi domnul primar prezintă Decizia nr. 25 din 
31.08.2021 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Hunedoara şi a raportului de audit 
financiar nr. 15019/24968 /28.07.2021 ce stă la baza acesteia. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: O găsim și pe site? 
Domnul Primar: Nu. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Te rog să ne spui cine se face vinovat. Ce funcționar. 
Domnul Primar: La punctul 1 este vorba despre necuprinderea in buget a unor sume referitoare 
la SAMTID. Banii au venit prin Consiliul Județean, nu . Cine era în 2009 primar? 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Măsura acum a fost luată, nu poți să iei din urmă. 
Domnul Demian Viorel: Doamna director ne poate lămuri. 
Doamna Badea Mihaela: Este vorba despre un contract de delegare încheiat de Consiliul 
Județean, pentru activitatea de alimentare cu apa si canalizare. Potrivit acestuia Apa Prod era 
obligată să plătească un imprumut luat de la BEI pentru realizarea unor retele de apa si canalizare, 
în numele a catorva orase unde s-au realizat lucrarile.. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Pe SAMTID ei trebuiau să plătească contribuția. 



Doamna Badea Mihaela: Nu ne livrează banii şi redevența nouă. Curtea de conturi a stabilit că 
trebuie să înregistrăm împrumutul în contabilitate și Apa Prod să plătească în continuare.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Există riscul să plătim noi. O semnam cu neconformitate. 
Domnul Primar: Nu, se înregistrează banii în contabilitate, la venituri şi cheltuieli desi sunt 
paltiti de Apa Prod. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Nu este corect ca redevența să nu ne-o plătească.  
Domnul Primar: Așa este contractul, se plateste imprumutul.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Ne obligă să plătim. 
Domnul Primar: Nu este o problemă. 
Doamna Șerengău Nicoleta: Nu faceți contestație? 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Dacă Apa Prod intră în faliment, va trebui să plătească 
Primăria. 
Domnul Demian Viorel: Nu se face nicio compensare.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Sunt UAT-uri din contract care nu au plătit nici acum. 
Domnul Primar: Sunt prinse și pe venituri și pe cheltuieli aceeași sumă. Banii mergeau prin 
Consiliul Județean.  
Domnul consilier Timiș Nicolae: Redevența era la noi. 
Domnul Primar: Curtea de conturi a mai constatat și că polițiștii locali au fost plătiți ore de 
noapte și au efectuat ore de zi. Prejudiciul este de 7700 lei. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Să se  recupereze de la cel care i-a pontat și cei care au primit 
banii. 
Domnul Primar: pe el nu s-a pontat. Se vor recupera de la cei care au primit banii. Pentru spital 
vom face contestatie. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: aici faceți contestație. Dincolo nu faceți. Trebuie respectată 
legea. Dacă nu este prevăzut nu trebuiau remunerați. 
Domnul Primar: facem contestație. Suma este de 54500 lei. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: foarte mult.Puteau fi legal  recompensați altfel. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Propun ca punctul cincisprezece de pe ordinea de zi - Diverse 
să devină punctul șaisprezece ira punctul 16 referitor la proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local sa devina punctul 15. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 16 voturi pentru. 
Doamna consilier Vulcu Geanina a iesit de pe aplicația Zoom. 
La punctul cincisprezece din ordinea de zi domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre şi 
raportul. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna Șerengău Nicoleta - prezintă avizele comisiilor 
de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae: banii vin pentru UAT-urile afectate de calamități. 
Domnul Secretar: sumele sunt prinse în hotărărea de guvern. Astăzi cei de la finanțe nu au 
confirmat sumele de bani, printr-un act prin care sa le si repartizeze pe trimestre. Am întocmit un 
proiect de hotarare pe care vi l-am comunicat ieri, iar astăzi în urma neprimirii actului de la 
finante am refacut proiectul. Este cel pe care îl aveti în fata. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: voi spuneți că prin H.G. se primește suma de 880 mii lei. 
Domnul Primar: am primit 240 mii lei prin hotarare de guvern. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: și până la 880 mii lei. 
Domnul Georgeoni Ovidiu: sumele provin din alte surse, aratate in hotarare. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: de ce nu prin H.G.? Eu știu ce vorbesc. 
Domnul Primar: suma există. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: la motivare, motivezi pe hotărârea privind calamitățile.  
Domnul Primar: avem 404 mii lei impozit pe venit. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae: și cea de pe H.G. de ce nu o treci? la motivare îmi spui că au 
venit pentru calamități. Voi ați spus că aceștia sunt alți bani, sunt banii veniți din sume defalcate. 
Domnul Primar: ce vă deranjează? 
Domnul consilier Timiș Nicolae: cei 880 mii lei împărțiți pe capitole. Motivarea nu e corectă.  
Domnul Secretar: ieri am trimis pe mail un proiect de hotărâre și azi am întocmit un alt proiect 
deoarece nu s-a primit adresă de la finanțe. 



Domnul consilier Timiș Nicolae: secretarul le-a îmbârligat. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta: care este proiectul bun? Cel primit pe mail sau cel de 
astăzi ?  
Domnul Secretar: cel de azi. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: ne abținem că ne-ați îmbârligat. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art. 1-6. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu precum şi 
doamna Șerengău Nicoleta).  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (domnii: Timiș Nicoale, Boabă Tiberiu precum şi 
doamna Șerengău Nicoleta).  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.153/2021. 
La punctul șaisprezece Diverse: 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Am mai solicitat să ne comunicați oficial care este suma de 
corecție la proiectul cu spitalul. Am aflat că este o corecție foarte mare.  
Domnul Primar: v-am prezenta o situaţie la o sedinta anterioara. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: Aștept răspuns oficial.Vă solicit din nou. Te-am rugat și te rog 
din nou să ne informezi cu privire la angajările de la spital. Să știm cine e Ionescu, Popescu etc. 
Am alocat o sumă pentru strada Horea de 44 mii lei. S-a cerut la Enel să facă proiectul și să ne 
trimită valoarea exactă? Revin din nou cu privire la acordarea normei de hrană pentru polițiștii 
locali. Revin la suma de 44 mii lei prevăzuți pentru strada Horea. Poate să-mi spună cineva la 
poziția 108 în programul achizițiilor este trecut iulie-septembrie 2021. Nu știm s-au făcut pașii sau 
nu? Care este faza? Cine este pe achiziții? 
Domnul Primar: biroul tehnic trimite adresa. Suntem în întârziere și cu alte străzi. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: nu este greu să se facă o adresă. 
Domnul Primar: o să vedem. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: cu privire la distrugerea de muniții la Silvaș să ne spună 
Nicușor dacă au mai redus din cantitate. 
Domnul Fulea Nicolae-delegat sătesc: este în regulă acum. 
Domnul consilier Timiș Nicolae: vedeți așa ar trebui să ne răspundă și primăria. Scurt și la 
obiect. Ședința viitoare îl propun pe Mircea Neiconi președinte de ședință că și el este pastor. 
Domnul consilier Neiconi Mircea: nu sunt pastor ca și Gelu. 
 
 
 
   Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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