
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 21.12.2021, 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 ordinare a Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data 21.12.2021, ora 14, în 
sala de sedinte ,,Transilvania” a Consiliului local. 

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.480/2021, 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 ale 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-au 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 hotărâri au fost 
aduse la cunoştinţă publică, prin postarea la sediu şi pe site-ul instituţiei. 
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 funcție, 14 
consilieri sunt prezenţi în sală. 
Doamna consilier  Dregoesc Ana, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 14 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. Lipsesc domnii consilieri:Demian 
Viorel, Botca Adrian și Vulcu Geanina. Doamna consilier Vulcu Geanina a participat la 
ședință de la punctul cinci de pe ordinea de zi. 
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 14 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 Badea Mihaela,       director economic; 



Domnul Georgeoni Ovidiu,   inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Doamna Dragota Zoe,           administrator public; 
Domnul Botea Cristian,         șef birou impozite și taxe locale 
Doamna Forțiu Marinela,       consilier, compartiment achiziții publice; 
 Doamna Mihuțiu Gabriela,    șef birou administrarea domeniului public şi privat; 
Domnul  Mihuțiu Florin,        arhitect șef; 
Domnul  Bătrâncea Cristinel, manager  casa de Cultură Hațeg; 
Domnul Fulea Nicolae,          delegat sătesc sat Silvaşu de Jos; 
Domnul  Nopcea Marius ,      delegat sătesc sat Silvaşu de Jos. 
  
Doamna consilier  Dregoesc Ana, 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. Proiect de hotărâre nr. 191/2021 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2022 în raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg.  

  Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr. 211/2021 privind  aprobarea formei iniţiale a programului anual al 
achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr.212/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Haţeg pe anul 2021. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 213/2021 privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul 
local al oraşului Haţeg pentru premierea sportivelor Kovaci Andra şi Gheorghiţă Roxana, 
care în anul 2020 - 2021 au obținut distincții la concursurile sportive naţionale şi 
internaţionale. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 214/2021 pentru aprobarea completării cu art. 2¹ a hotărârii nr. 
159/2019 privind constatarea aprobării contractării unor finanţări rambursabile interne, de 
către Oraşul Haţeg,  în valoare totală de  3.954.000,00  lei, pentru finanţarea cheltuielilor ce 
revin beneficiarului Oraşul Haţeg, în scopul implementării a trei proiecte finanţate din 
fonduri europene nerambursabile  . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr. 215/2021 pentru aprobarea modificării art. 2, art. 4 şi art. 4² din 
hotărârea nr. 54/2021privind 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 
7. Proiect de hotărâre nr.216/2021  privind exprimarea acordului pentru reamenajarea, cu 
sens giratoriu, a intersecţiei DN 66, km 180+555, ce se suprapune peste o porţiune a străzilor 
Nicolae Titulescu şi Tudor Vladimirescu din oraul Haţeg . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8. Proiect de hotărâre nr. 217/2021 privind exprimarea acordului pentru amenajarea unui sens 
giratoriu la intersecţia străzii Nicolae Titulescu cu strada Aurel Vlaicu, cu realizare acces la 
Hypermarket Kaufland. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 
9. Proiect de  hotărâre  nr. 218/2021 privind aprobarea continuării raportului juridic şi 
prelungirea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul 
Haţeg, pe de o parte şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei 
Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, pe de altă parte. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10.Proiect de  hotărâre  nr. 219/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la 
locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în 
oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 4, precum şi a listeiu solicitanţilor respinşi. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de  hotărâre  nr. 220/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să 
primească o locuinţă de serviciu şi pentru  stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 



cererilor de  repartizare, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu construite prin Agenţia 
Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12. Informare privind numărul de personal existent la Spitalul orăşenesc Haţeg. 

Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
13.Diverse. 
 
Se supune la vot ordinea de zi 
Se  aprobă  cu  14 voturi pentru. 
 
La punctul unu din ordinea de zi, doamna 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. 
Doamna Dregoesc Ana,  preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Botea Cristian , prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii  consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian, Neiconi Mircea și doamna consilier 
Șerengău Nicoleta - prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- sunt măriri la impozit? 
Domnul Primar-nu. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu sunt cu  1% măririle? 
Domnul Primar- sunt potrivit codului fiscal la fel ca și anul trecut. Doar la alte taxe locale 
sunt ceva modificări. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- la alte taxe locale taxa pentru intrarea în târgul/oborul de 
animale cu vehicule, atelaje, autoturisme, autocamioane, tractoare cu sau fără remorcă, dar 
fără animale, alte produse sau mărfuri destinate comercializări, nu sunt foarte importante , dar 
totuși trebuiau echilibrate. 
Domnul Primar-nu am modificat nimic .Din 2010 sunt la fel. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-așa s-a spus și data trecută și totuși erau modificate.Nu am 
avut timp să le verific. 
Domnul Primar- a-ți primit materialele săptămâna trecută.În weekend ce a-ți făcut? 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- voi a-ți lucat în weekend să pot venii să  verific? 
Domnul Primar-este pus pe site-ul primăriei. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-zonele de încadrare. Rangul este stabilit de legiuitor. 
Domnul Primar-sunt aceleași valori de anul trecut.Sunt identice. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- capacitatea cilindrică la autoturisme. 
Domnul Secretar-este identic cu cel de anul trecut. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu am avut timp să le verific nici pe site.dacă nu sunt 
modificări este OK. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-47 
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.198/2021. 
La punctul doi din ordinea de zi, doamna 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. 
Doamna Dregoesc Ana preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
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 : 



Domnul  consilier Timiș Nicolae-mergem pe buna credință pentru că nu am avut timp să le 
verific. 
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.199/2021. 
La punctul trei din ordinea de zi,  doamna preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul  consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul primar-săptămâna aceasta vom mai face o ședință pe Zoom. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
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.200/2021. 
La punctul patru din ordinea de zi, doamna 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. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu,  prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florian, prezintă  avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-este foarte bine că se premiază, dar  au fost premiate ieri. 
Domnul primar-ieri a  fost altceva. Vor fii premiate astăzi la sfârșitul ședinței. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
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.201/2021. 
Doamna consilier Vulcu Geanina a participat la ședință de la punctul cinci de pe ordinea de 
zi. 
La punctul cinci  din ordinea de zi, doamna  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. 
Doamna Dregoesc Ana , preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Badea Mihaela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii  consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian  și doamna consilier Șerengău Nicoleta 
- prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-este linia de credit deschisă la CEC. 
Domnul primar-  da. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-deduc și îmi dau seama, dar trebuia să scrieți în hotărâre 
pentru necunoscători care nu știu ce votează. Sebi este cu mâna pe sus. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-IV 



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.202/2021. 
La punctul șase din ordinea de zi, doamna  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. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului loca 
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: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-este ok. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-VIII 
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.203/2021. 
La punctul șapte din ordinea de zi, doamna  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. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Mihuțiu Florin, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-este ok pentru că și-au dat  avizul.Au trecut cinci ani. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3 
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.204/2021. 
La punctul opt din ordinea de zi,  doamna 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. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Mihuțiu Florin, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- aici trebuia să avem un plan. Să vedem exact cum vine. 
Domnul primar- va intra o porțiune către Kaufland. 
Domnul  consilier Neiconi Mircea-va fi pe mijlocul drumului? 
Domnul primar-nu. Va veni o porțiune în curte la Kaufland. 
Domnul  consilier Neiconi Mircea- noi nu mai putem ieși din curte. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- te bagă ca să nu mai poți ieși. 
Domnul primar -vă trimit pe whatsaap. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu trebuie să îmi trimiți doar mie. Trebuia să prezentați un 
plan pentru toată lumea. 
Domnul primar-avem avizele de la poliție. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nimeni nu contestă că nu sunt luate toate avizele. 



Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3 
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.205/2021. 
La punctul nouă din ordinea de zi, doamna 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. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florian- prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-de ce nu se ocupă bisericile de aici? Nu înțeleg de ce nu 
pun containere penticostalii, baptiștii, ortodocși ? Să ajute și oamenii de aici care trebuie 
ajutați.Serviciul social se poate ocupa de colectare. Nu văd o mare greutate. 
Domnul primar-trebuie tot felul de avize. Serviciul social nu este acreditat pentru așa ceva. 
Doamna consilier  Dregoesc Ana-nu cred că este suficient să fie depuse acolo.Trebuie să fie 
sortate, dezinfectate. 
Domnul primar-firește că această activitate se face.În funcție de ce găsești se distribuie.Este 
activitate de colectare. De separare este altceva. 
Domnul  consilier Neiconi Mircea-toată stima pentru oamenii aceștia.Ar putea fii un sfat 
pentru părintele de la greco-catolici. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-8 
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.206/2021. 
La punctul zece din ordinea de zi, doamna preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florian- prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu văd semnată lista de comisie. 
Domnul Secretar-este un proces verbal care este un act preparator. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-eu știu că aceea comisie face munca în sine. Nu cred că ai 
verificat fiecare act depus de solicitanți.Lângă astea se puteau depune și actele comisiei. 
Domnul primar-anexa este identică cu procesul-verbal al comisiei.Procesul-verbal este la 
domnul secretar. Legea nu prevede că se nexează și procesul-verbal al comisiei. 
Domnul primar-de unde știi că nu prevede legea.Îl depui pentru informare. Nu pentru 
altceva. Nu te limitează legea. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
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.207/2021. 
La punctul unsprezece din ordinea de zi, doamna 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. 



Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și 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.1-7 
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.208/2021. 
La punctul doisprezece din ordinea de zi,  
Domnul primar- prezintă Informarea privind numărul de personal existent la Spitalul 
orăşenesc Haţeg. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu este așa cum am cerut eu.Am solicitat toate angajările 
care s-au făcut cu nume șe prenume. 
Domnul primar-este vorba de protecția datelor cu caracter personal. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-de ce nu este vorba de protecția datelor cu caracter 
personal și când aprobăm statul de funcții.Solicit în continuare să mi se comunice toate 
angajările cu nume și prenume. 
Domnul primar-cereți la ministerul sănătății.Noi v-am informat. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-a-ți făcut un amalgam. 
Domnul primar- sper că am avut o colaborare bună în interesul cetățenilor în acest an. Vă 
mulțumesc și vă doresc sărbători fericite! 
La punctul treisprezece din ordinea de zi, Diverse: 
Domnul consilier Timiș Nicolae - se construiește acolo la Haos.Trebuie să aibe autorizație 
de construcție. Tot trotuarul se închide. Nu știu să fie concesionat terenul. Dă-mi voie să-ți 
spun  o să vină și ceilalți să se extindă.Cu privire la tărgul de crăciun a juns Kurtosul 18 lei. 
Ne-au înjurat oamenii.Au venit cu prețuri foarte mari. 
Domnul primar-nu cred că ne-au înjurat. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu ma mai tot întrerupe. Vorbești ca nebunul Ești un 
tâmpit. 
Domnul primar-nu jigniți. Este postul Crăciunului.Doar dumneavoastră vorbiți. 
 Domnul consilier Timiș Nicolae-cred ca am mai multe voturi care îmi permit să 
vorbesc.Mă întrerupi într-una.Am spus în ședința trecută să nu dați la aceea asociație să 
organizeze Crăciunul. 
Domnul primar-când erați primar a-ți făcut ce a-ți vrut. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-iluminatul este făcut doar pe centru fără nici o tematică.In 
rest nimic. Să mergeți la Hundoara să vedeți cum arată orașul. 
Domnul primar-toată lumea spune că este cel mai frumos iluminat. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-spun cei care vor să te perie. In parc nu este nici un brad. 
Domnul primar- a-ți fost în parcul pompierilor să vedeți pomul.Avem și pe scenă. Este 
părerea dumneavoastră. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-trebuie să mă lași să vorbesc.Tot timpul mă întrerupi. Nu 
suntem o anexă a ta. A hotărât  consiliul local să nu mai fie ședințele de consiliu pe 
zoom?.Nu ne impune niște reguli.Consiliuy local este separat de primărie. Este stare de alertă 
se permite să fie pe zoom ședințele. 
Doamna consilier  Dregoesc Ana-fiind ședința dinainte de crăciun s-a considerat că este 
bine să fim aici șă să ne vedem. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-consiliul local hotărăște. Nu este vorba de ședința de astăzi 
. Sunt cele din urmă.Azi poate aveți dreptate. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-păi atunci le desfințăm. Trebuia să fim consultați. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-se înțeleg lucrurile greșit.Să facem un grup pe whatsaap –
consiliu local- și mai transmitem câte o informație.Vine crăciunul trebuia să fie o ședință, să 
ne întâlnim. 
Doamna consilier  Dregoesc Ana-în câteva minute vin fetele pentru a fii premiate. 



Domnul primar-domnul consilier Buzducea Solomon dorește să premieze cu suma de 2000 
lei campioanele și pe domnul antrenor. 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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