
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 28.04.2022, 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 28.04.2022, 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.222/2022, 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. 

În data de 28.04.2022 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, 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, 4 alesi 
locali au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării la ședință, în format 
electronic, în persoana domnilor consilieri Neiconi Mircea, Dregoesc Ana, Demian Viorel,  
Vulcu Geanina rezultând  un număr de 16 aleși locali.  
Domnul consilier Botca Adrian, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 16 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. Lipsește nemotivat doamna consilier  
Șerengău Nicoleta. 
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 16 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 Vasiliniuc Rodica,         inspector, compartiment resurse umane; 
Domnul Georgeoni Ovidiu,         inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Domnișoara Bojin Claudia,         consilier juridic; 
Doamna Forțiu Marinela,            consilier, compartiment achiziții publice; 
Domnul Bocan Octavian,            inspector, compartiment protecțíe civilă; 
Domnul Chiper  Robert,              șef serviciu de cadastru și agricultură; 
Doamna Mihuțiu Gabriela,          șef birou ADPP; 
Domnul Nopcea Marius,             delegat sătesc, Silvașu de Sus; 
Domnul Fulea Nicolae,               delegat sătesc, Silvașu de Jos. 
 
Domnul consilier  Botca Adrian, 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. 62/2022privind aprobarea regimului juridic al finanțărilor 
nerambursabile acordate din bugetul local al orașului Hațeg cultelor religioase,  pentru activități 
nonprofit de interes general local. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr. 67/2022 privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local 
al oraşului Haţeg. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 68/2022 privind aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de  repartizare,  prin închiriere, a locuinţelor pentru tineri construite 
prin Agenția Națională de Locuințe,  în oraşul Haţeg. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 69/2022 privind aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  datelor în 
registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 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. 70/2022 pentru revocarea hotărârii nr. 47/2022  privind analiza modul 
în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale pe linia 
pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6.Proiect de hotărâre nr. 71/2022 pentru modificarea art. 1 din hotărârea nr. 66/2022 privind 
aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a terenului situat 
în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.38, înscris în CF nr. 69506 Hațeg, nr. cadastral 69506, în 
suprafață de  3.000 m², în scopul realizării unui proiect de investiții. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7.Proiect de  hotărâre  nr. 72/2022 pentru modificarea şi completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la 
hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, 
la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în 
condiţiile legii. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8.Proiect de  hotărâre  nr. 73/2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a domnului Popescu 
Cantemir - Tiberiu, prin care acesta își exprimă intenția de a dona oraşului Haţeg terenul în 
suprafaţă de 1624 m², înscris în CF nr. 70871 Haţeg, nr. cadastral 2330-2331/2/2/66, provenit 
din conversia pe hârtie a CF vechi nr. 213 Hațeg. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9.Proiect de  hotărâre  nr. 74/2022 privind aprobarea situaţiilor financiar-contabile ale S.C. 
BUCURA PREST  SRL Haţeg, la data de 31.12.2021. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10.Proiect de  hotărâre  nr. 75/2022 privindaprobarea rezultatului final a evaluării, pentru anul 
2021, a managementului la Casa de Cultură a oraşului Haţeg. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 



11.Proiect de  hotărâre  nr.76/2022 privindaprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Haţeg, pe anul 2022. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12. Raport de activitate al asistenților personali si al persoanelor cu handicap grav în semestrul 
al II-lea al anului 2021. 
                                                                                               Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
13. Analiza privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei și a 
teritoriului pentru apărare și planul anual de activitate. 
                                                                                                 Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
 
14.Diverse. 
 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se  aprobă  cu  16 voturi pentru. 
 
Domnul consilier  Botca Adrian, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea de 
zi a punctului suplimentar, comunicat  electronic consilierilor, astfel: 
15.Proiect de hotărâre nr.77/2022 privind  aprobarea execuției bugetare a bugetului local, a 
bugetului creditelor interne și  bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, ale orașului Hațeg,  pentru trimestrul I al anului 2022 . 

                                                                                            Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
Se supune la vot  propunerea  făcută. 
Se  aprobă  cu  16 voturi pentru. 
 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută. 
Se  aprobă  cu 16 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. 
Domnul  Botca Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Bojin Claudia, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florian- prezintă avizele comisiilor de 
specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-câți bani sunt prevăzuți? 
Domnul Primar- 300000 mii lei. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.67/2022. 
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. 
Domnul  Botca Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnișoara Bojin Claudia, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Botca Adrian -prezintă avizul comisiei de specialitate al Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Botca Adrian-propun președinte de ședință pentru următoarele 3 luni pe 
domnul consilier Copil Florian. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-3 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 



Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.68 /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. 
Domnul  Botca Adrian, 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 Botca Adrian și  Copil Florian-prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae- nu am aprobat lunile trecute o listă deajuns de lungă? 
Domnul Secretar-aceea a fost o listă cu persoanele solicitante. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu s-au dat până acum? 
Domnul Secretar-vechea listă s-a epuizat. 
Domnul Primar- au renunțat. 
Domnul consilier Demian Viorel-în ce stadiu se află lucrările cu utilitățile la locuințele de 
serviciu? 
Domnul Primar-s-au finalizat lucrările. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-de la Paște s-au mutat chiriașii acolo. Nu ai văzut? 
Domnul consilier Demian Viorel-trec mai rar pe acolo. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-7 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16  voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.69/2022.      
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. 
Domnul  Botca Adrian, 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. 
Domnii consilieri Botca Adrian și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-mai apare câte o poziție, două. 
Domnul Secretar-sunt ceva diferențe la toate. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-7 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.70/2022.      
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. 
Domnul  Botca Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Bocan Octavian , prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Botca Adrian și Neiconi Mircea- prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-acum o revocați.Ce nu corespunde? 
Domnul Secretar-corectăm niște erori. Nu ar trebui aprobată prin hotărâre de consiliu. Se 
prezintă o analiză ca punct separat la sfârșitul ședinței. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-3 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 



Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.71/2022.      
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. 
Domnul  Botca Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțíu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-am mai aprobat odată. 
Domnul Secretar-nu se schimbă nimic. În completare doar se declară de uz și interes public. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- trebuie să fie prevăzut în mod expres în hotărâre. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.I-IV. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.72/2022.      
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. 
Domnul  Botca Adrian, 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. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Adrian- prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-se modifică doar cele de la punctele 114-117. 
Domnul Primar-de la 112-117. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.I-V 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.73/2022.  
La punctul opt din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului consilier Buzducea Solomon, pentru a prezenta proiectul de 
hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Botca Adrian, 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 Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-unde donează ? Pe ce stradă? 
Domnul Primar-drumul către LIDL, din strada 1 Mai. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-există și posibilitatea să fie plătită.El își diminuează 
proprietatea.Este o injustă și nedreaptă îmbogățire pentru stat. 
Domnul Secretar-este oferta dumnealui. 
Domnul consilier Demian Viorel-fără condiții nu? Să nu pățim ca și cu doctorul Samoilescu. 
Să facă donație, dar fără condiții. 
 Domnul Primar-nu este nici o condiție. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru.  



Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.74/2022.      
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. 
Domnul  Botca Adrian, 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 Crăciun Ovidiu și Botca Adrian -prezintă avizele comisiilor de 
specialitate  ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-este execuția pe trimestrul I din anul 2022. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.75/2022.      
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. 
Domnul  Botca Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Vasiliniuc Rodica, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Botca Adrian și Copil Florian - prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae -vrem să-l vedem pe manager  că i-ați dat notă mare. 
Domnul Primar-este în concediu. 
Domnul Secretar-îl chemăm în ședința următoare. 
Domnul consilier Botca Adrian-cu privire la dezvoltarea turismului în orașul Hateg este 
necesar să investim în evenimente. Am aprobat și taxa de 2 lei/cameră, dar din păcate nu-i 
plăteau. Erau venituri pentru promovarea locală.Măcar pe aceia să-i folosim. 
Domnul consilier Demian Viorel-Noi dăm 2 lei, dar să dea și primăria, consiliu local. Cu 5 
lei faci o  promovare. 
Domnul Secretar-referitor la evenimentele de promovare.Exista un calendar anexă la 
contractul de management în care se pot cuprinde toate evenimentele pe care le doriți. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-într-adevăr turiștii care vin întreabă ce pot să facă aici. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- cu privire la organizarea evenimentelor se poate discuta într-
o altă ședință. Acum doar ne pierdem vremea. 
Domnul Primar-avem prinse în program evenimentele. 
Domnul consilier Timiș Nicola-am vorbit cu Avion se va face ceva în acest sens. 
Domnul consilier Demian Viorel- se pot aloca din bugetul local bani pentru promovare. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-să le creem condiții și la turiști. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.76/2022.      
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 
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul  Botca Adrian, 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-se poate rectifica bugetul? 
Domnul Secretar-doar pentru învățământ.S-au primit bani. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.77/2022.      
 La punctul doisprezece din ordinea de zi, domnul primar prezintă Raportul de activitate al 
asistenților personali si al persoanelor cu handicap grav în semestrul al II-lea al anului 2021.  
 La punctul treisprezece din ordinea de zi, domnul primar prezintă Analiza privind modul în 
care sunt îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare și 
planul anual de activitate. 
La punctul patrusprezece-Diverse-  
Domnul consilier Timiș Nicolae-te rog încă odată să ne dai corecția la proiectul pentru spital. 
La Silvașul de Sus se plâng oamenii că sunt probleme cu măsurarea terenurilor. La poliția 
Locală am mai spus să le dați norma de hrană polițiștilor locali.  
Domnul Primar-cu privire la terenurile de la Silvaș. Mâine vin domnii de la Cluj. 
Domnul consilier Onescu Dorel- nu s-au prezentat actele de aceea sunt probleme. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-adunați actele de la oameni. 
Domnul consilier Copil Florian-am înțeles că a fost săpat un puț pe un teren și s-a găsit apă 
sărată. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu este apă sărată. 
Domnul consilier Copil Florian-aș propune să-l deschidem și să facem o analiză. Rămâne să 
clarificăm. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este apă potabilă. Cei de la OGA au evidența. Nici la unitățile 
militare nu este apă sărată. 
Domnul Primar-toate sunt pentru apă potabilă. 
Domnul consilier Demian Viorel-este apă potabilă. Domnul Milea spunea că este posibil să 
fie apă termală, dar sărată nu este. 
La punctul cincisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul  Botca Adrian, 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 :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-3 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.78/2022.  
     
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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