
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 27.01.2022, 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 27.01.2022, ora 14 și  
s-a desfăşurat prin mijloace electronice-aplicaţia zoom şi la sediul acestuia, în sala de şedinţă 
,,Transilvania”. 

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.19/2022, 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 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 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, 12 
consilieri sunt prezenţi în sală, 2 alesi local au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea 
participării la ședință, în format electronic, în persoana domnilor consilieri Boabă Tiberiu și 
Ștefoni Ovidiu,  rezultând  un număr de 14 aleși locali. De la punctul nr. 8 al ordinii de zi a 
accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării la ședință, în format electronic ;i 
domnul consilier Mircea Sorin Neiconi. 
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: 
Buzducea Solomon, Moisoni Cornel și Neiconi Mircea.  Domnul  consilier Neiconi Mircea  a 
participat la ședință de la punctul opt 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 Pasconi-Buez Elena,  șef serviciu juridic; 
Domnul Botea Cristian,            șef birou impozite și taxe locale 
Doamna Dăbucean Oana,         director; direcția de asiastență socială 
Domnul Chiper Robert,            șef serciciu de cadastru 
Doamna Malina Lenuța,           inspector, birou administrarea domeniului public și privat 
Domnul Drăghiciu Doru,          inspector, compartiment tehnic-investiții 
Domnul Fulea Nicolae,            delegat sătesc sat Silvaşu de Jos; 
Domnul Nopcea Marius,          delegat sătesc sat Silvaşu de Sus. 
Domnul Matei Eugen,              președinte, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Hațeg 
  
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.209/2021 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului 
preuniversitar de stat şi particular  în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2022-2023.  

  Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr.221/2021 privind  aprobarea planului anual  de actiune privind  
serviciile sociale specifice Direcţiei  de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului  
Local al oraşului Haţeg, administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr.222/2021 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2022. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr.7/2022 privind aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  datelor în 
registrul agricol pentru trimestrul al IV-lea al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate 
la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin 
norme. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr.8/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de 
închiriere nr. 4296 din 01.03.2021, încheiat între Oraşul Haţeg şi Partidul Alianţa pentru 
Unirea Românilor  . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr.9/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractului de 
închiriere nr. 1940/06.02.2014, ce are ca obiect închirierea apartamentului 39 din blocul 
construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, 
nr.4, jud. Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr.10/2022  privind aprobarea scutirii, în anul 2022, a Asociaţiei 
Evanghelistice şi de Caritate  “ Isus Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan 
Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata impozitului/taxei pe cladirile în care funcţionează, 
Centrul pentru vârstnici  “ Casa Betania”,  situat în oraşul Haţeg, str.Progresului, nr.35 A, 
judetul Hunedoara . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8. Proiect de hotărâre nr.11/2022 privind aprobarea scutirii, în anul 2022, a Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor, cu sediul în Haţeg, str. Bisericilor, nr. 7, de la plata 
impozitului/taxei pe cladirea destinată exclusiv activităţilor fără scop lucrativ, ce compune 
corpul A al imobilului. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de  hotărâre  nr.12/2021 privind aprobarea ordinii de repartizare şi a modalităţilor 
de diferenţiere, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu construite prin Agenţia Naţională de 
Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Victor Babeş, nr. 38. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10.Proiect de  hotărâre  nr.14/2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al oraşului Haţeg,  înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019. 



Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de  hotărâre  nr.15/2022 privind aprobarea acordării unui mandat special 
reprezentantului orasului Hateg  in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, pentru a vota ,,pentru” aprobarea preţului 
la apa potabilă produsă  transportată şi distribuită şi a tarifului la canalizare pentru întreaga 
arie de operare a SC Apa Prod SA Deva. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12.Proiect de  hotărâre  nr.13/2022 privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului 
local al oraşului Haţeg. 

Iniţiator: 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, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul Copil Florian - 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 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.4/2022.      
La punctul doi din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Dăbucean Oana, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul Copil Florian - 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 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.5/2022.      
La punctul trei din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Dăbucean Oana, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul Onescu Dorel - prezintă avizele comisiilor 
de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-sunt trecute doar acțiunile și lunile. Altceva nimic. 



Domnul Secretar general- e un model cadru, ce se va completa in timpul anului. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu știi din anii anteriori ce ai făcut? 
Domnul Secretar general - cantitativ nu se știe. Se vor face pontaje .Ne raportăm la anul 
2022, in actul supus dezbaterii. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-dacă nu se prevăd la inceput cine mai știe ce s-a făcut anul 
trecut? 
Domnul Secretar-în primul trimestru se va prezenta, potrivit codului administrativ, de catre 
domnul primar, un raport inclusiv legat de starea sociala. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - să fie strict pe ce s-a făcut. 
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. 6/2022.      
La punctul patru din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Onescu Dorel - prezintă avizele comisiilor 
de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
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.7/2022.      
La punctul cinci din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae - Aurul vă mănâncă. Ăștia vă iau procentele. Este dreptul 
lor. 
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. 8/2022.      
La punctul șase din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul Copil Florian - 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 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 9/2022.      
La punctul șapte din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae - aceste proiecte de ce nu sunt trecute pe ordinea de zi 
odată cu bugetul? 
Domnul Secretar general - nu au legătură cu bugetul. Vizează o scutire de impozit. In 
fiecare an se trec pe ordinea de zi în luna ianuarie. Bugetul se aproba in termenele si 
conditiile prevazute de lege, existand anual posibilitatea sa nu fie aprobat pana la primul 
termen scadent al platii impozitelor si taxelor locale, respectiv 31 martie, avand mai multe 
astfel de situatii, in trecut. Cererile pentru scutirea de impozit, se depun in conditiile legii si 
se impun a fi aprobate si procesate inainte de 31 martie. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu suntem împotrivă, dar se puteau pune pe ordinea de zi 
în luna cu bugetul. 
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. 10/2022.     
Domnul consilier Neiconi Mircea a participat electronic la ședință de la punctul opt de pe 
ordinea de zi.  
La punctul opt din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - 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 15 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 15 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 11/2022.      
La punctul nouă din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul Copil Florian - prezintă avizele comisiilor 
de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  



Domnul consilier Timiș Nicolae - doamna doctor vă asumați lista? 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă - se repartizează în funcție de punctajul 
obținut(venit, studii, starea civilă, numărul de membrii din familie.). 
Domnul consilier Timiș Nicolae- vă asumați? 
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă-nu doar eu. Toți cei care votăm. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - ok. 
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. 12/2022.      
La punctul zece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu s-a aprobat încă bugetul. Nu puteți să-i plătiți retro. La 
facturile la curent și gaz nu se poate plăti retro. 
Domnul Primar- nu are legătură cu bugetul. Se mai dau trei mașini către Bucura Prest. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - sunt curios ce venituri aduce Vidanja. Este doar de 
aspirat. 
Domnul Primar - este și de desfundat. 
Domnul Viceprimar - are ambele funcții. S-a făcut proba. 
Domnul Primar - în spate are prevăzut un dispozitiv pentru udat șoseaua. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - credeam că o să care apă la popas. Solicit să ne prezinte 
Bucura Prest o situație cu veniturile aduse cu utilajele, inclusiv pentru cartepilar. Tot ce 
înseamnă canalizare în oraș este la Apa Prod. Ei au propriile utilaje cu care realizează 
lucrările. Vidanja trebuie să deverseze în stația de epurare cu autorizație de la mediu. 
Domnul consilier Onescu Dorel - știe șoferul unde să deverseze. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - trebuie să-și autorizeze punctul de lucru de către mediu. 
Domnul Primar-este autorizat. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - era pentru cealaltă. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
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.13/2022.      
La punctul unsprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae - vreau să vedem modul de calcul. Nu să aprobăm în orb. 
Domnul Primar – tariful este trecut aici. Se majorează cu 0,33 bani. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - să vedem din ce se compune și atunci putem să-i dăm 
mandat. 
Domnul Primar- puteți să vedeți că sunteți angajatul lor. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - sunt angajat, dar pe alt domeniu. 



Domnul Primar – Ajustarea tarifelor are la baza avizul ANRSC precizat in actul nostru 
administrativ, ai aprobarea organelor de conducere ale societatii. 
Domnul consilier Timiș Nicolae -- din ce se compune? 
Domnul Primar - la ședința la care am participat si eu s-a spus că s-a aprobat un buget 
pentru creșterea salariilor și de aceea se mărește prețul. 
Domnul consilier Onescu Dorel - într-adevăr au salariile foarte mici. Sunt încadrați pe 
minimul/economie. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - creșterea salariilor este de 4% și nu de 8% cât a crescut 
prețul. 
Domnul Primar - creșterea de 8% acoperă 4% din salarii. Vă crește și dumneavoastră 
salariul. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu îmi trebuie. Lasă să-ți crească ție. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Timiș Nicolae, Vulcu Geanina, 
Șerengău Nicoleta). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Timiș Nicolae, Vulcu Geanina, 
Șerengău Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 14/2022.      
La punctul doiprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului 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 Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta-prezintă avizul comisiei de specialitate a  Consiliului 
local. 
Discuţii :  
Doamna Dregoesc Ana, preşedinte de şedinţă - propun președinte de ședință pentru 
următoarele 3 luni pe domnul Botca Adrian. 
Alte propuneri nu mai sunt. 
Se supune la vot propunerea făcută. 
Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1- 4 
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.15/2022.      
La punctul treisprezece: Diverse 
Domnul consilier Timiș Nicolae-pentru sedința viitoare solicit să ni se prezinte:  
-cât a plătit primăria pentru ornamentele de crăciun? 
-cât a fost prețul la energie și gaz pe ultima lună având în vedere că acesta putea fi negociat. 
A fost negociat? 
Domnul Primar- s-a negociat. S-a aprobat în consiliu achiziția pentru ornamentele de 
crăciun. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- da, dar vreau să știu exact cât s-a plătit. 
Cum a construit pe domeniul public Geraico terasa?  
Domnul Primar - veți primi răspuns de la organul superior la care a-ți făcut plăngere penală. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu am făcut nici o plăngere. Iți dau cuvântul meu, dar am 
să o fac.Nu este corect să luăm din trotuarul pe care circulă oamenii. 
Domnul Primar - și înainte a fost terasa. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - da, dar a fost provizoriu vara.Nu mi se pare corect.Eu în 
locul tău aș tăcea. Orașul nu este al tău. Problema de la Silvașul de Sus cu întabulările. 
Oamenii nu se regăsesc. Se întabulează greșit. Eu am vândut terenuri și apar tot pe mine. Nu 
se mai respectă limita de proprietate. Oamenii sunt mutați în altă parte. Statul român plătește 
întabulările. Este un haos acolo. Oamenii mă întreabă că s-a făcut naționalizare și ei nu știu. 
Firma care a făcut a făcut măsurători trebuia să meargă cu un inginer din primărie. 



Domnul Primar - sunt mici probleme, care se vor rezolva. 
Domnul Secretar general - este o procedură. S-a făcut publicitatea prevăzută de lege. Au 
fost solicitate acte, au fost stabilite intalniri in teren, au fost chemati oamenii. Multi dintre ei 
nu s-au prezentat. Procedural s-a plecat de la masurarea intregii tarlale, realizandu-se acel 
plan parcelar al intregii tarlale. Daca suprafata acesteia a fos mai mica decat suprafata 
insumata a tuturor titlurilor din tarla suprafata a fost diminuata proprtional. S-au pus in teren 
toate titlurile, potrivit ordinii din registrul cadastral si potrivit hartii de punere in posesie 
intocmita la Legea nr. 18/1991. Daca in timp oamenii au deplasat hotarele, acum au fost 
stabilite amplasamentele astfel incat toata lumea din tarlaua respectiva sa aiba suprafata din 
titlu. Exista situatii in care amplasamentele au fost modificate. Toate aceste aspecte sunt 
reglementate de lege. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este proces verbal de punere în posesie. 
Domnul Secretar general - potrivit legii ei trebuiau să pună pe toată lumea în tarla. La 
punerea in posesie masuratorile nu s-au realizat cu aparatura geospatiala. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - oamenii nu-și regăsesc suprafața. Este înscris în CF. Nu 
poți să faci modificări. 
Domnul Secretar general – cu referire la suprafetele notate in cartea funciara, acolo unde nu 
exista plan parcelar,  cartea funciara prevede expres ,,amplasament cu localizare incerta”, 
procedura pe inregistrare permitand reamplasarea parcelelor, diminuarea lor, intabularea sub 
forma coproprietatii etc. A fost un termen de contestație de 60 de zile. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - cum să-l scoți de la OCPI? Au vandut terenul și apare tot 
pe ei. 
Domnul Secretar general – probabil nu au fost depuse actele, se poate corecta în baza 
actelor. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-cei de la OCPI nu au puterea să modifice fără hotărâre 
judecătorească. Cererile oamenilor nu se iau în considerare. 
Domnul Chiper Robert - pentru cei care au depus acte la noi s-a rezolvat. 
Domnul consilier Onescu Dorel - am cumpărat un teren și nu au ținut cont de  contract. 
Apare tot fostul proprietar. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - vedeți. Nu au ținut cont de nimic și apare tot pe foștii 
proprietari. Cum îl ștergi din OCPI? 
Domnul Secretar general - si in cazul domnului Onescu, în baza actelor depuse se incearca 
corectarea acestor situatii, care nu sunt foarte multe. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-sunt multe. 
Domnul Secretar general - procentul nu este mare, dar exista situatii. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - au venit pentru proiectul de la spital corecții de 150 
milioane de lei. De unde pleacă corecțiile și cum pleacă? 
Domnul Primar - avem sentința. S-a pierdut procesul. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-eu ti-am spus că o să pierzi. Tu ai spus că o să căștigi și o 
să te ajute guvernul cu bani. 
Domnul Primar - nu am spus că o câștig. Guvernul m-a ajutat cu bani . 
Domnul consilier Pavel Alexandru-nu se va afla niciodată cine a greșit.Se vor închide ochii. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu se vor închide ochii. Sesizăm organele competente. De 
aceea cer să știu exact. 
Domnul consilier Pavel Alexandru - și eu aș vrea să știu. Nu vor plăti persoanele în cauză. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu mă interesează cine plătește că nu sunt organ de 
cercetare. Vreau doar să vedem cine a făcut și cum. Solicit să mi se prezinte o situație cu 
consumul de motorină pentru mașina cu, care circulă primarul. Mașina stă mai mult la Râușor 
și la ședințele  de partid după masa. V-am mi cerut o situație cu toate persoanele care s-au 
angajat în spital cu nume și prenume. Ne-ați prezentat o situație că au plecat doi și a venit 
unul. Ceva de gen. V-am cerut cu nume și prenume. 
Domnul Primar - mergeți la spital și vedeți. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu lucrez la spital.  
Domnul Primar - v-am dat o situație cu numărul de angajați. Sunt date cu caracter personal. 
Mai mult nu se poate. 
Domnul consilier Timiș Nicolae  - o să sesizez prefectura. Înca o data solicit o situație cu 
angararile din  noiembrie 2020 și până în prezent cu nume și prenume.Ce vreți să ascundeți? 
Domnul Primar - de ce vă interesează? 



Domnul consilier Timiș Nicolae-este secret de stat? 
Domnul Primar- așteptați că o să vi le dăm. 
Domnul consilier Timiș Nicolae -nu este orașul tău. 
Domnul Primar-a fost al dumneavoastră cândva. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - îți vine vremea și ție că ai fost cândva. O să mai venim cu 
multe. O să vă monitorizăm în permanență. 
Domnul Primar - noi nu suntem în stare să monitorizăm? 
Domnul consilier Timiș Nicolae-pe mine poți să mă monitorizezi căt vrei. Eu nu sunt 
funcționar public. Cu trotuatul pe care s-a construit terasa sunteți de râsul lumii.Nu este 
corect pentru cetățeni. Pentru asta o să pierzi alegerile. Este un abuz cras. Nu am nimic cu 
nimeni. Să trăiască toți, dar nu în detrimentul cetățenilor. 
 
 
 
 
 
 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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