
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HATEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 18.10.2021, în temeiul 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 
extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data  18.10.2021, 
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. 404/2021, 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 15.10.2021 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 17 consilieri în functie, 13 consilieri 
sunt prezenţi în sală, 1 ales local a accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării la 
sedintă, în format electronic, în persoana domnului consilier Stefoni Ovidiu Adrian, au lipsit 
domnul consilier Moisoni Cornel Radu, doamna consilier Vulcu Gianina Vasilica si domnul 
consilier Pavel Alexandru Gabriel, rezultând  un număr de 14 alesi locali . 
Domnul Demian Viorel, presedintele de sedintă, declară şedinţa statutară fiind prezenţi un număr 
de 14 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. 
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului trece în revistă legislatia 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 situatie. 

 
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului, dă citire şi supune la vot procesul verbal 
al şedinţei anterioare. 
Se aprobă cu 14 voturi pentru. 



 
La şedinţă participă de drept: 
Puscas Adrian Emilian              -    primarul oraşului Hateg ;                   
Pasconi Valentin                        -  secretarul general al oraşului Haţeg .  
 
Participă ca invitaţi : 
Doamna Duma Carmen, inspector, compartiment administratie publică locală si arhiva; 
Doamna Fortiu Marinela Damaris, consilier, compartiment achizitii publice; 
Doamna Dragota Zoe, administrator public; 
 
Domnul Demian Viorel, presedinte de sedintă,  propune spre aprobare ordinea de zi, aşa cum 
aceasta a fost comunicată consilierilor, cu 5 zile înainte de data şedinţei extraordinara: 
 
1. Proiect de hotărâre nr. 164/2021 privind aprobarea proiectului de investiţii si a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Creşterea eficienţei energetice a clădirii 
şcolii gimnaziale Aron Densusianu, Oraşul Hateg, judetul Hunedoara” . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg  
2. Proiect de hotărâre nr. 165/2021 privind aprobarea proiectului de investiţii si a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Creşterea eficienţei energetice a clădirii 
Grădiniţei cu program prelungit din oraşul Hateg, judeţul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg   
3. Proiect de hotărâre nr. 166/2021 privind aprobarea implementării proiectului „Creşterea 
eficienţei energetice a clădirii Şcolii gimnaziale Aron Densuşianu, Oraşul Hateg, judeţul 
Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 167/2021 privind aprobarea implementării proiectului „Creşterea 
eficientei energetice a clădirii Grădiniţei cu program prelungit din oraşul Hateg, judetul 
Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 168/2021 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 
6. Proiect de hotărâre nr. 169/2021 privnd aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, judetul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr. 170/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul Haţeg, 
judetul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 
Se  aprobă  cu  14 voturi pentru. 
 
  
 La punctul unu 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    Dragota Zoe, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Craciun Ovidiu Silviu si domunul consilier Copil Florian prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii :Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-8 ; 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 



Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.154/2021. 
 
 
 

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    Dragota Zoe, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Craciun Ovidiu Silviu si domnul consilier Copil Florian prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Botca Adrian Sergiu:au si un termen de executie? 
Domnul Primar: Proiectul? Se depune la AFM pentru aprobare. 
Domnul consilier Timis Nicolae: Noi avem numai in cap. 
Domnul Primar:  Se depun in vederea implementarii.  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-8 ; 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.155/2021. 
 

La punctul trei 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   Dragota Zoe   , prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
 Domnul consilier Craciun Ovidiu Silviu si domnul consilier Copil Florian prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii : nu sunt 
 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-9. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 156/2021. 
 
La punctul patru din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul 
de aprobare. 
Doamna Dragota Zoe  , prezintă raportul compartimentului de specialitate 
  
Domnul consilier Craciun Ovidiu Silviu si domnul consilier Copil Florian prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii :nu sunt  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-9. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.157/2021. 
 
La punctul cinci  din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Fortiu Marinela Damaris, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 



Domnul consilier Craciun Ovidiu Silviu 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 14 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.158/2021. 
 
La punctul sase din ordinea de zi, domnul primar  prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Dragota Zoe, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Serengău Nicoleta si domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timis Nicolae:  toate proiectele depuse pe Anghel Saligny sunt in continuarea 
PNDL, facute de PSD 
Domnul consilier Botca Adrian Sergiu: circul este perfect pana aici. 
Domnul consilier Timis Nicolae: cine a facut asta, nu fratele Iohannis? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-11 . 
Se aprobă  cu 14  voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.159/2021. 
 
La punctul sapte din ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Doamna Dragota Zoe, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Serengău Nicoleta si domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul consilier Timis Nicolae:  dam bani virtuali? Nu ne loveste in cap Uniunea Europeana cu 
bani. Toti banii sunt imprumutati. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-11 . 
Se aprobă  cu 14  voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.160/2021. 
  
  
   Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,           SECRETAR GENERAL UAT,    
        DEMIAN VIOREL                                                        PASCONI  VALENTIN 
 

 

                                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                  Inspector, 
                                                                                             Duma Carmen 

 
 

 


