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 Încheiat astăzi 23.12.2021, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din O.U.G. nr.57/2019  
privind codul administrativ, cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată a 
Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data  23.12.2021. 

 Procesul verbal conţine sinteza dezbaterilor din şedinţa consiliului local,  precum şi 
modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte.  

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.500/2021, în temeiul 
dispoziţiilor art.133 alin.(2)  din O.U.G nr 57/2019,  privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.134 alin.(4) 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 format electronic, prin 
intermediul secretarului general al oraşului Haţeg, în proiectul ordinii de zi, aprobat prin act 
administrativ al primarului, în invitaţia 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 s-au pus la dispoziţia 
alesilor locali, în format electronic, proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi, modul de 
repartizare a acestuia către 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 proiectul de hotărâre au fost aduse la 
cunoştinţă publică, prin postarea la sediu şi pe site-ul instituţiei. 

Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al orașului constată, ca dintr-un număr 
de 17 consilieri în funcțite 4 consilieri au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea 
participării la ședința în format electronic, respectiv domnii Crăciun Ovidiu, Ștefoni Ovidiu,   
și doamenele Șerengău Nicoleta și Vulcu Geanina și 9 consilieri au participat în sală 
rezultând  un număr de 13 aleși locali. 

 Doamna Dregoesc Ana, președintele de ședință,  declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 13 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. 

 Lipsesc domnii consilieri:.Timiș Nicolae, Moisoni Cornel, Boabă Tiberiu și Copil 
Florian 

 Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului trece în revistă legislația în 
materie de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia 
parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori 
conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi 
totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie.Niciunul dintre consilieri nu a 
declarat că s-ar afla într-o astfel de situație. 
             Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului - dă citire şi supune  la vot 
procesul verbal al şedinţei anterioare. 
            Se aprobă cu 13 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; 
Domnul Georgeoni Ovidiu,                  inspector, compartiment buget-contabilitate. 
Domnul Fulea Nicolae,                         delegat sătesc 
Doamna Dregoesc Ana, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine 
de zi : 



1.Proiect de hotărâre nr.223/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Haţeg pe anul 2021. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Hațeg 
Se supune la vot ordinea de zi.  
Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
La punctul unu din ordinea de zi, preşedintele 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. 
Domnii consilieri Botca Adrian și Neiconi Mircea- prezintă avizele comisiilor de 
specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.209/2021.      
 
 
 
   Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
DREGOESC ANA                                                                    PASCONI  VALENTIN        
                                                           
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     Întocmit, 
                                                                                                     Inspector, 
                                                                                             Martinesc Monica 

 

 

 


