
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL  

 
 

  Încheiat astăzi 06.07.2022, 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 06.07..2022, ora 15,00 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.337/2022, 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 
telefon, de catre primar, 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. Inintea 
desfasurarii sedintei s-au pus la dispoziţia alesilor locali, în format electronic, pe email și in 
format scris in sala, 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 orașului constată, ca dintr-un număr 
de 17 consilieri în funcție 3 consilieri au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea 
participării la ședința în format electronic, respectiv domnii, Crăciun Ovidiu, Neiconi Mircea, 
Șerengău Nicoleta, 11 consilieri au participat în sală rezultând  un număr de 14 aleși locali. 
Domnul consilier Demian Viorel a participat la ședință de la punctul unu, electronic prin 
aplicaţia zoom. 

 Domnul Copil Florian, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind prezenţi 
un număr de 14 consilieri (de la punctul 1 numarul fiind de 15), din 17 aflaţi în funcţie.  

 Lipsesc nemotivat domnii consilieri: Vulcu Geanina și Timiș Nicolae. 
 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 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-Burz Elena,                 șef serviciu juridic; 
Doamna Mihuțiu Gabriela,                     șef birou ADPP; 
Domnul  Gardean Severică,                    inspector, compartiment tehnic investiții. 
 



Domnul Copil Florian, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine de 
zi : 
1. Proiect de hotărâre nr.119/2022 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.120/2022 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.121/2022 privind aprobarea punerii la dispozitia S.C. APA PROD S.A. 
DEVA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa și apă uzată în județul Hunedoara, perioada 2014-2020”. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4.Proiect de hotărâre nr.122/2022 privind  aprobarea organizării şi desfaşurării festivalului 
cultural-artistic ,, Haţegana ”, ediţia a XXII-a şi a ,,Zilelor Oraşului Haţeg”, în perioada  26-28 
august 2022 şi  aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia 
Culturală ,,Pordampi”, în vederea organizării în comun a evenimentului. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
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. 
Domnul Copil Florian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Gărdean Severică, prezintă raportul  comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian, Neiconi Mircea și doamna consilier 
Șerengău Nicoleta- prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul consilier Pavel Alexandru-nu se poate face nimic referitor la prețuri? 
Domnul Primar- proiectul este pus pe ordinea de zi a guvernului. Se așteaptă după această 
hotărâre.  Vineri au adunarea AGA pentru aprobarea proiectului. Prețurile sunt estimative. S-
ar putea să fie chiar mai mari atunci când se fac investiții mari.  
Domnul consilier Pavel Alexandru-din păcate investițiile se fac tot pe banii populației. 
Domnul Primar-acoperim costuri pentru zona rurală. 
Domnul consilier Botca Adrian-de ce să duci o țeavă nu știu câți kilometri în loc să faci 
puturi? Am înțeles că există niște țevi îngropate în zona martinului de ce nu sunt folosite? 
Singura discuție în ședința trecută a fost cu privire la prețul apei. Avem costuri mari la lucrări 
prost făcute. 
Domnul consilier Pavel Alexandru-prețul apei o să rupă buzunarele cetățenilor. Să plătești 
pentru o factură 100 sau 150 lei este foarte mult. Pentru mine nu este o problemă, dar pentru 
oameni va fi. 
Domnul Primar-nici pentru mine nu este o problemă.Nu avem altă soluție. 
Domnul consilier Buzducea Solomon-noi aici suntem pentru oameni. 
Domnul Secretar-investițiile prost făcute sunt în zona rurală. 
Domnul consilier Botca Adrian- țeava îngropată este istorie. De aceea când faci o prostie ar 
trebui să înveți ceva ca pe viitor să nu repeți greșeala. 
Domnul Primar-și la Mintia este la fel. 
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu-aceeași discuție a fost și acum trei ani. Noi în consiliu nu 
am votat, dar la ei a trecut. Nu știu cum? 
Domnul Primar-dacă nu dai hotărâre,  se aprobă tacit. 
Domnul Viceprimar-ne-a întrebat cineva când a crescut prețurile enorm la benzină, motorină, 
energie și gaz. 
Domnul consilier Pavel Alexandru-din păcate ministrul nu știe că noi avem conductă de apă 
în oraș. 



Domnul consilier Boabă Tiberiu-vizavi de comunicare. Am înteles că luni a fost o întâlnire 
a consilierilor locali cu directorul de la Apa Prod. Eu personal spun că vreau să fim informați, 
lămuriți cu privire la  anumite probleme Înțeleg că trebuie făcut, votat, dar să fim informați. 
Am cerut să facem un grup pe Whatssap. 
Domnul Primar-există acel grup pe whatssap. Tu votezi tot ce spune domnul Timiș. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-tocmai de aceea din moment ce este cineva care aduce 
informații greșite ar trebui să fim informați corect. 
Domnul consilier Pavel Alexandru-ce s-a scris pe Whatssap nu este OK.Nu am votat și nici 
nu votez ce spune Mircică. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-9 
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.111/2022. 
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 aprobar 
Domnul Copil Florian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Gărdean  Severică, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian, Neiconi Mircea și doamna consilier 
Șerengău Nicoleta - prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
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.112 /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 Copil Florian, preşedinte de şedinţă  solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian, Neiconi Mircea și doamna consilier 
Șerengău Nicoleta - prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-7 
Se aprobă  cu 15 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 15 voturi pentru . 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.113/2022.      
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 Copil Florian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pasconi Burz Elna, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian, Neiconi Mircea și doamna consilier 
Șerengău Nicoleta - prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul Primar-în această hotărâre este prevăzut să suportăm focul de artificii în sumă de 
12000 lei. 



Domnul consilier Buzducea Solomon-propun pe viitor să se scoată din oraș.Votez, dar cu 
inima strânsă. 
Domnul Primar- pe strada Stadionului nu se poate organiza pentru că este proiect în derulare 
pentru iluminatul public. Vor începe și lucrările la  drumuri.  
Domnul consilier Neiconi Mircea-la Petrom să facă prima dată, sensul giratoriu. 
Domnul consilier Moisoni Cornel- de ce nu se poate organiza festivalul pe variantă la fel ca 
și în ani trecuți? 
Domnul Primar-nu se poate pentru că este giratoriul. Pordampi plătește artiștii. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta-nu există transparență. Ei angajează artiști de 2-3 lei și 
iau taxe mari de la comecianți. 
Domnul Primar-au încheiat contract cu Andra de 14000 Euro. 
Domnul consilier Pavel Alexandru-și domnul Timiș tot în centru organiza zilele orașului. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-ca și informare să se spună se vrea asta și asta. 
Domnul Secretar-în anexă este prevăzut un program. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-părerea mea că puteam face un efort să organizăm noi și 
puteam ieși pe profit.Primăria să se ocupe.Voi vota împotrivă. 
Domnul Primar-când se organiza de către primărie angajații mergeau după sponsorizări. 
Directorul economic umbla cu plasa cu bani după încasări și tot cu plasa cu bani să plătească 
artiștii. 
Domnul consilier Moisoni Cornel-asociația organizează festivaluri în mai multe orașe. Ei au 
un contract cu artiștii și îi aduc la prețuri mai mici. 
Domnul Primar- Mircică, nu cred că ți-ar conveni să dai o sponsorizare pentru zilele orașului. 
Scena și sonorizarea sunt ale organizatorului. 
Domnul consilier Buzducea Solomon-poți să-l faci în așa fel ca să faci un spectacol nu o 
țigănie. 
Domnul Primar-și pentru sărbătorile de  Crăciun s-au adus acele căsuțe pentru producători 
locali și nu a venit nimeni. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-7 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru 1 vot împotrivă ( d-nul consilier Neiconi Mircea)   și  3 abțineri 
( d-nii consilieri: ( d-nii consilieri:Pavel Alexandru, Dregoesc Ana și Șerengău Nicoleta). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru 1 vot împotrivă ( d-nul consilier Neiconi Mircea) și 3 abțineri    
( d-nii consilieri:Pavel Alexandru, Dregoesc Ana și Șerengău Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.114/2022.      
 
 
   Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
    COPIL FLORIAN                                                                 PASCONI  VALENTIN     
 
    
                                   
 
 
 
 
                         

                                                                                                        Întocmit,                                                       
                                                                                                        Inspector, 
                                                                                                  Martinesc Monica 

 


