
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 25.11.2021, 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 25.11.2021, 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.442/2021, 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-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. 

În data de 24.11.2021  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 funcție, 12 
consilieri sunt prezenţi în sală. 
Doamna consilier  Dregoesc Ana, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 12 consilieri din 17 aflaţi în funcţie..Lipsesc domnii consilieri: Neiconi 
Mircea, Moisoni Cornel, Vulcu Geanina, Ștefoni Ovidiu și  Crăciun Ovidiu. 
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. Domnul consilier Timiș Nicolae a declarat că 
nu participă la dezbateri și nu votează la punctele unu, doi și paisprezece din ordinea de zi. 
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 12 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; 
Doamna Pasconi-Burz Elena,șef serviciu juridic; 
Domnul Georgeoni Ovidiu,   inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Doamna Dragota Zoe,           administrator public; 
Domnul Chiper Robert,         șef serviciu de cadastru; 
Doamna Forțiu Marinela,      consilier, compartiment achiziții publice; 
Domnul Drăghiciu Doru,       inspector,compartiment tehnic, investiții; 
Doamna Mihuțiu Gabriela,    șef birou administrarea domeniului public şi privat; 
Domnul Fulea Nicolae,          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. 196/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului, a planului anual de evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act adiţional la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
5400/223/2009.  

  Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr. 197/2021 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
intitulat "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Hunedoara, în perioada 2014-2020" . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 198/2021 privind aprobarea prelungirii cu un an a duratei  
contractelor de închiriere încheiate între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  titularii acestora, 
prevăzuţi în anexă . 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 199/2021 privind aprobarea cesionării contractului  de  închiriere nr. 
2/3637/2009, având ca obiect preluarea în chirie a  terenului,  în suprafaţă de 15 m², situat pe 
str. Aurel Vlaicu,  ca urmare a vânzării constructiei de tip garaj metalic, edificată pe acest 
teren. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 200/2021 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 
6. Proiect de hotărâre nr. 201/2021 privind însuşirea în domeniul public al oraşului Haţeg a 
suprafeţei de teren ce reprezintă strada Victor Bontescu. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr. 202/2021 pentru modificarea şi completarea art. 1 si 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 
 
 
 

8. Proiect de hotărâre nr. 203/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 7178/2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia club ,,Cristal-
Haţeg”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de  hotărâre  nr. 204/2021 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului 
acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Haţeg, aferente 
semestrului I al anului şcolar 2021-2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 



10.Proiect de  hotărâre  nr. 205/2021 pentru aprobarea modificării art. 1 din hotărârea nr. 
39/2021 privind aprobarea utlizării excedentului anual al bugetului local al oraşului Haţeg, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de  hotărâre  nr. 206/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 2048/2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia sportivă 
,,Club Sportiv Masters Sport”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12.Proiect de  hotărâre  nr. 207/2021 privind aprobarea organizării şi desfaşurării Târgului de 
Crăciun la Haţeg, în perioada  01 decembrie – 24 decembrie 2021 şi aprobarea încheierii unui 
contract de asociere între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală ,,Pordampi”, în vederea 
organizării în comun a evenimentului. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
13. Proiect de  hotărâre  nr. 208/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Haţeg pe anul 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
14. Diverse. 
 
 
Se supune la vot ordinea de zi 
Se  aprobă  cu  12 voturi pentru. 
 
 
Doamna consilier  Dregoesc Ana, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea 
de zi a punctului suplimentar, comunicat  electronic consilierilor, astfel: 
15.Proiect de hotărâre nr. 210/2021 privind aprobarea punerii la dispoziţia beneficiarului 
obiectivului de investiţii intitulat "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020", a terenurilor necesare pentru 
realizarea acestuia.  

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 
 

Se supune la vot  propunerea  făcută. 
Se  aprobă  cu  12 voturi pentru. 
 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută. 
Se  aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
Doamna consilier  Dregoesc Ana, președinte de ședință- propun ca punctul paisprezece de 
pe ordinea de zi - Diverse să fie trecut ultimul punct pe ordinea de zi, respectiv punctul 
cincisprezece. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 12 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 Drăghiciu Doru , prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnul  consilier  Onescu Liviu- prezintă avizul comisiei de specialitate a  Consiliului 
local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-proiectul nu este căștigat este la faza de clarificări. 
Domnul Primar-acum se depun. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-este proiect de infrastructură mare.La acest punct nu votez 
pentru că lucrez acolo. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-9 



Se aprobă  cu 11 voturi pentru  
Domnul consilier Timiș Nicolae nu a votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Domnul consilier Timiș Nicolae nu a votat. 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.184/2021. 
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. 
Domnul Drăghiciu Doru, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnul  consilier Onecsu Dorel - prezintă avizul comisiei de specialitate al  Consiliului 
local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- cât este 2% nu? 
Domnul Primar-da. 
Domnul Secretar-este o Anexă cu poziția 9. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu cresc foarte mult prețurile.La acest punct nu votez. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5  
Se aprobă  cu 11 voturi pentru. 
Domnul consilier Timiș Nicolae nu a votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru. 
Domnul consilier Timiș Nicolae nu a votat. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.185/2021. 
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 
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 - prezintă avizul comisiei de specialitate a  Consiliului 
local. 
 
 
 
Discuţii :  
Domnul  consilier Timiș Nicolae-a apărut o șaormerie. Acolo este spațiul primăriei. 
Domnul Secretar- este o asociere a domnului Dabelea. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-da au găsit o asociere  avantajoasă. 
Domnul  consilier Botca Adriaan-ar trebui să găsesc și eu ceva. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- da. Tu cu Gelu, dar amândoi sunteți jidani. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.186/2021. 
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. 
Doamna Mihuțiu Gabriela,  prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier  Onescu  Dorel- 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 12 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.187/2021. 
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. 
Domnul Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Onescu Dorel - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii: 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.188/2021. 
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 local. 
Domnul Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier   Onescu Dorel - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii: 
 Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5  
Se aprobă  cu 12  voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.189/2021. 
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. 
Doamna Forțiu Marinela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizul comisiei de specialitate al  
Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-cam târziu pentru sistem de alarmă, mobilier. Cărți 
bibliotecă. Numai să aibă cine să le citească. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-V 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.190/2021. 
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. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin - prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-au vreo realizare? 
Domnul  consilier Botca Adrian-sunt campioni mondiali la Taekwondo. 
Domnul Primar- copii au titluri naționale. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-eu știu. Nu trebuie să îmi spui tu mie. 
Domnul Secretar-actul adițional este pentru a se antrena la sala de sport. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-știu pentru că le citim.Poate unii nu le citesc și vin aici să 
facă doar sport. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.191/2021. 
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. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier  Copil Florin- prezintă avizul  comisiei de specialitate al  Consiliului 
local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-puteau să fie mai mari bursele de performanță. 
Domnul Primar-nu avem nici un elev cu  bursă de performanță.La bursele de merit a fost 
100 lei și le-am mărit la 150 lei. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- bursele de merit ar trebui să fie de 300 lei și să stabilim și 
burse de performanță. 
Domnul Primar-statul român subvenționează doar 100 lei diferența o plătim noi.Nu putem 
subvenționa mai mult. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- ai primit bani prin rectificare.Primăria Hunedoara a dat 
sume mai mari. 
Domnul Secretar-ne raportăm la semestrul trecut.Pe semestrul viitor cuantumul va fi mai 
mare și se poate ajunge la 300 lei. 
Domnul  consilier Demian Viorel-dacă nu îi prindem acum nu se mai pot da. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-propun 200 lei pentru bursele de merit și 1000 lei pentru 
bursele de performanță. Este propunerea mea. 
Domnul Primar-nu avem bani alocați. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-pot să-ți spun de unde să iei banii. 
Domnul Primar-efortul financiar este foarte mare.Ar fi 4000 lei/lună. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-îți spun de unde să-i iei.Ar trebui să te gândești la copii. 
Domnul Primar-nu îmi spuneți că știu. 
Domnul  consilier Botca Adrian-ar fi 4000 lei/lună cu mărirea de 50 lei. 
Domnul Primar-consiliul de administrație a aprobat 150 lei. Ne gândim la copii. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-da. Cu fapte nu cu vorbe. 
Domnul Primar- trebuie să avem surse financiare. Anul viitor putem să le mărim. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- ai primit la rectificarea bugetară 1000 miilei. 
Domnul Secretar- potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local 
regula este că  amendamentul trebuia depus în scris până  astăzi la ora 11.Există o excepție 
care pewrmite ca un amendament să fie făcut verbal în sala de ședință dacă consilierii 
aprobăcest lucru. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă cine este de acord să fie făcut un 
amendament de către domnul consilier Timiș Nicolae  în mod verbal. 



Se supune la vot . 
9 voturi pentru  
3 abțineri 
Se supune la vot amendamentul verbal al domnului consilier Timiș Nicolae, respectiv 
modificarea, Art. 3- astfel: Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Haţeg, aferente semestrului I al anului şcolar 
2021-2022, astfel: 
a) burse de performanţă  - 1000  lei; 
b) burse de merit            -  200 lei; 
c) burse de studiu           -  100 lei; 
d)  burse sociale              -  100 lei. 
5 voturi pentru 
7 abțineri 
Domnul Secretar-pentru a trece acest amendament era necesar un număr de 9 voturi pentru 
potrivit art.139  alin.3 din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind codul 
administrativ. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu vă supărați dacă o să dăm în presă numele celor care nu 
au votat pentru copii.nu a-ți vrut să le dați copiilor 50 lei în plus față de ce este propus. 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă Se supune la vot  proiectul de hotărâre în 
forma propusă de inițiator pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu  9 voturi pentru  și  3 abțineri( Domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu 
și Șerengău Nicoleta). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.  
Se aprobă  cu 9 voturi pentru și  3 abțineri( Domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu 
și Șerengău Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.192/2021. 
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. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizul comisiei de specialitate al  
Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-vedeți aveați bani din excedent. 
Domnul Georgeoni Ovidiu-nu se pot folosi decât pentru investiții. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-faceți modernizări pe banii copiilor. 
Domnul Secretar-sunt sume neutilizate.S-au prevăzut bani în buget , s-au efectuat lucrările 
și au rămas bani. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-a-ți văzut cum arată parcul copiilor? Acolo s-au putut 
arunca banii, dar pentru copii nu. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-IV 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.1932021. 
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 Florin - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-este terenul de tenis? 



Domnul Primar-nu. Terenul de fotbal. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-Sântămăria Orlea au și ei sală. 
Domnul  consilier Botca Adrian- sunt mulți și dau și ei în paralel.Vin din toată țara în 
perioada de vară. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-ok.Pentru fotbal sunt de acord. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.194/2021. 
La punctul doisprezece 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. 
Domnii consilieri Copil  Florin și  Onescu Dorel - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul  consilier Timiș Nicolae-nu sunt aceiași care au organizat și zilele orașului?.Nu au 
organizat bine zilele orașului de aceea nu o să votăm. 
Domnul Primar-este părerea dumneavoastră. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-da. Este părerea mea nu a ta. Se perpetuează și nu este ok 
să organizeze doar ei. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6 
Se aprobă  cu  9 voturi pentru și 3 abțineri( Domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu 
și Șerengău Nicoleta). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 9 voturi pentru ( Domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu și Șerengău 
Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.195/2021. 
La punctul treisprezece  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. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta- prezintă avizul comisiei de specialitate al  Consiliului 
local. 
Discuţii: 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-aici este influență 500 mii lei. 
Domnul Georgeoni Ovidiu- s-au pus  3000 mii lei. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- sunt suficienți bani plătiți de cetățenii orașului.Dați unde 
vreți și nu la copii. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.196/2021. 
La punctul paisprezece 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. 



Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Onescu Dorel - prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul  consilier Timiș Nicolae-de ce se dau toate terenurile și se lucrează doar pe anumite 
zone.Proiectul nu vizează multe terenuri. Nu văd extinderea canalizării pluviale. 
Domnul Primar-așa ne-au fost trimise  de către cei de la Deva. 
Domnul Secretar- domnul Rusan așa ne-a spus. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-erau mult mai multe de trecut.Nu este trecută separarea 
apelor uzate de apele pluviale. S-a stricat separatorul. 
Domnul Primar-proiectul este făcut de Apa Prod. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae- trebuia să mergeți să vedeti ce este prins și ce nu. Dacă nu 
le separi merg toate în stația de epurare. In doi-trei ani se gată.Și acum se putea băga. 
Domnul Primar- sunt anumite cerințe care trebuie respectate. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-fiind bani pe fonduri europene separatorul trebuia 
cuprins.Se puteau face triplu. 
Domnul Primar-acest proiect nu se va putea implementa. 
Domnul  consilier Timiș Nicolae-proiectul nu este câștigat, dar dacă se căștigă se va 
implementa. 
Domnul  consilier Buzducea Solomon-pe Nandra Pocanschi este făcut de mine și vecinul. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-Nandra Pocanschi se intersectează cu Victor Bontescu.Sunt 
probleme cu podul.Se scurta și traseul. 
Domnul Primar- trebuia să vorbiți cu domnul Rusan.Eu așa l-am preluat. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- de ce să vorbesc eu? Nu eu sunt edilul orașului.Se putea 
schimba de un an de zile pentru că sunt încă pe clarificări.Încă nu este finalizat pentru că nu 
este căștigat. 
Domnul Secretar-sunt terenuri ale statului și drumuri județene. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu se lucrează pe toate. 
Domnul Secretar- în ce sens nu se lucrează?Ne-au  fost puse la dispoziție planuri din care 
reiese că se vor lucra pe toate. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu se extinde peste tot. Cel de pe Dr.Valeriu Popovici este 
de capacitate mică.Termină pompa și o să iasă canalizarea.Eu nu m-am legat la acel SPA 
pentru că era de capacitate mică. 
Domnul consilier Onescu Dorel-SPA-ul acela trebuie mărit. 
Domnul consilier Demian Viorel-deschide și Avion biserica. 
Domnul consilier Demian Viorel-trebuia cuprinsă pe fonduri europene stația de epurare pe 
ape uzate.Mult mai grav este pe strada Tudor Arghezi pentru că se înfundă canalizarea și iasă 
la vecinu. 
Domnul consilier Demian Viorel-nu se poate face până la LIDL? 
Domnul consilier Timiș Nicolae-dacă mai intră și Avion cu biserica vă dați seama ce va fi 
acolo.Au mai fost puse supape, dar au fost date la o parte .Trebuia cu un pas gândit în viitor. 
Domnul Secretar-al doilea SPA este pe strada Parcului. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- pe Tudor Arghezi era cel mai important pentru că aici iasă 
canalizarea.Trebuia modernizată stația de epurare. 
Domnul consilier Ștefoni Sebastian-vin canalizările de la toate comunele. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-funcționează la maxim.Din păcate așa este, dar o să fie 
probleme. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru  
Domnul consilier Timiș Nicolae nu a votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru  
Domnul consilier Timiș Nicolae nu a votat. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.197/2021. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este patrimoniu nu trebuiau 12 voturi pentru. 
Domnul Secretar-nu. Se aprobă cu majoritate simplă. 
La punctul cincisprezece din ordinea de zi, Diverse: 
Domnul consilier Timiș Nicolae- am cerut a patra oară lista cu angajările de la spital.Nu am 
primit nici un răspuns.Voi sesiza instituția prefectului cu privire la acest aspect. 
Domnul Primar-aveți la dispoziție organigrama. 



Domnul consilier Timiș Nicolae-eu nu verific nici o organigramă. Am dreptul în calitate de 
consilier local să primesc un răspuns oficial.  
De un an de zile este închis muzeul. Sunt acolo  valori care stau și se distrug.De ce nu se dă 
drumul la muzeu nu am înțeles.La centru de informare fără nici un vizitator este o persoană 
angajată, dar la muzeu unde ar fi mai mulți vizitatori îl țineți închis.Puteați să-l lăsați pe 
Grecu în continuare. 
Doamna Mihuțiu Gabriela-cheia este la centru de informare turistică. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-acolo sunt valori.Trebuie întreținut. Nu doar închis și 
deschis.Să-mi dați un răspuns ce faceți cu el. 
Domnul Primar-am avut discuții cu directorul de la Hunedoara .Vrem să mutăm muzeul la 
scoala Ovid Densușianu după ce aceasta se va muta în școala nouă. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-va fi problemă cu parcarea acolo. 
Domnul Primar-facem parcare în curtea școlii.Nu se distruge nimic. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu cred că știi ce este acolo. 
Domnul Primar- este în regulă. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu este nimic în regulă. Până atunci trebuie păstrate cele 
care sunt. 
 
 
 
 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
DREGOESC  ANA                                                                    PASCONI  VALENTIN        
                                                           
                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                     Inspector, 
                                                                                             Martinesc Monica 

 

 

 


