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Încheiat astăzi 29.06.2022, 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 29.06.2022, 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.297/2022, 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 29.06.2022 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 trei puncte, 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, 3 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 și Vulcu Geanina  
rezultând  un număr de 15 aleși locali.  
Domnul consilier Copil Florian, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 15 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. Lipsesc nemotivat domnii consilieri:  
Buzducea Solomon și 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 15 voturi pentru. 
 
La şedinţă participă de drept: 
Crai Sorin Dorian                      -   viceprimarul oraşului Hațeg, în calitate de înlocuitor de                             
                                                       drept al primarului orașului Hațeg, aflat în concediu de                                              
                                                       odihnă ;                   
Pasconi Valentin                        -   secretarul general al oraşului Haţeg .  
 
Participă ca invitaţi : 
Doamna Martinesc  Monica,       inspector, compartiment administrație publică locală; 
Doamna Ivancu Ileana,               inspector, compartiment resurse umane; 
Doamna Dragota Zoe,                 administrator public; 
Domnul Georgeoni Ovidiu,         inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Domnișoara Bojin Claudia,         consilier juridic 
Domnul  Onica Adrian,               consilier juridic ; 
Doamna Pătruți Lorena,               inspector, copmpartiment protecția mediului;  
Doamna Pasconi Alina,               consilier, compartiment achiziții publice; 
Domnul Mărginean Aurelian,      inspector, compartiment  dezvoltare;  
Doamna Malina Lenuța,               inspector, compartiment  ADPP. 
 
Domnul consilier  Copil Florian, 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. 95/2022 privind aprobarea procedurii de stabilire, declarare și achitare 
a taxei de reabilitare termică în orașul Hațeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr. 96/2022 privind aprobarea cadrului juridic unitar pentru organizarea 
și administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință în orașul Hațeg. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 99/2022 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de mentenanță a 
iluminatului public stradal, aferente serviciului de iluminat public, prestate de SC Banat 
Electric Company, în unitatea administrativ –teritorială oraşul Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 100/2022 privind aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru  a 
intocmi și aproba, în condițiile legii, documentația de atribuire a contractelor de achiziție de 
servicii având ca obiect ,,Prestarea serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 Brad, 2 
Hațeg și 3 Centru”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr. 101/2022 privind abrogarea hotărârilor Consiliului local Hațeg nr. 
184/2021, nr. 185/2021 și nr. 197/2021 cu referire la obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 
2014 - 2020”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6.Proiect de hotărâre nr. 102/2022 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 
7.Proiect de  hotărâre  nr. 103/2022 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 



8.Proiect de  hotărâre  nr. 104/2022 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 
9.Proiect de  hotărâre  nr. 105/2022 privind aprobarea devizului general, pentru lucrările rămase 
de executat din obiectivul de investiţii „ Modernizare străzi laterale Silvașu de Jos, oraș Hațeg, 
județul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10.Proiect de  hotărâre  nr. 106/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate inititulat 
„Extindere reţea electrică de interes public din zona prelungire str. Horea -8 locuri de 
consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de  hotărâre  nr. 107/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei 
contractului de închiriere nr. 11064/07.07.2014, ce are ca obiect închirierea apartamentului 
11 din blocul construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea 
Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12.Proiect de  hotărâre  nr. 108/2022 privind abrogarea art. 4 din hotărârea nr. 54/2022, 
precum și aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate 
al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără 
personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
13.Proiect de hotărâre nr. 111/2022 pentru pentru modificarea și 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 
14.Proiect de hotărâre nr. 112/2022 privind aprobarea acordării de  finanţare  nerambursabilă 
în sumă de 300.000  lei,  dinbugetul local al oraşului Haţeg, cultelor religioase recunoscute în 
România cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
15.Proiect de hotărâre nr. 113/2022 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  15 voturi pentru. 
 
 
Domnul consilier Copil Florian, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea de 
zia punctului suplimentar, comunicat  electronic consilierilor, astfel: 
16. Proiect de hotărâre nr. 114/2022 privind aprobarea participării Orașului Hațeg la 
“Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică: Școala Ovid Densușianu, 
str. Piața Unirii, oraș Hațeg“. 
                                                                                        Iniţiator: viceprimarul oraşului Haţeg 
17. Proiect de hotărâre nr. 116/2022 pentru  aprobarea devizului general al obiectivului de 
investiții ,,Construire școală gimnazială”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare 
destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile.  
                                                                                          Iniţiator: viceprimarul oraşului 
Haţeg18. Proiect de hotărâre nr. 117/2022 pentru  aprobarea devizului general al obiectivului 



de investiții ,, Reabilitare termică blocuri de locuinţe din oraşul Haţeg, bloc A3, str. Aleea 
Centralei; bloc C1, str. Aleea Centralei; bloc 13A, str. Sarmizegetusa”, actualizat cu valoarea 
rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale 
în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.  
                                                                                         Iniţiator: viceprimarul oraşului Haţeg 
19.Diverse. 
 
Se supune la vot  propunerea  făcută. 
Se  aprobă  cu  15 voturi pentru. 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută. 
Se  aprobă  cu 15 voturi pentru. 
La punctul unu din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul  domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul Vicerimar 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 
Domnișoara Bojin Claudia, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Sergiu- prezintă avizele comisiilor de specialitate 
a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu s-a făcut procedura înainte de începere? Procedura se 
aprobă înainte de începerea proiectului. 
Domnul Secretar- la baza proiectului sunt hotărârile de consiliu. Asociația de proprietari are 
obligația să plătească o anumită cotă potrivit condițiilor de finanțare. în situația proiectelor de 
investiții ce au avut ca obiect reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, sume ce nu s-au 
recuperat integral din fondul de reparaţii al acestora, până la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor, motiv pentru care recuperarea sumelor rămase de plata, potrivit conditiilor de 
finantare si actelor administrative ale consiliului, se va realiza în rate lunare, pe o durată de 2 
ani, prin taxă de reabilitare termică, ce se va stabili prin hotărâre a Consiliului local. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-cum aveți garanția că se va recupera în cazul în care se vinde 
apartamentul ? 
Domnul Secretar - sumele au fost recuperate în proporție de aproximativ 80%. Restul de sume 
se vor plătii la fel cum se plătesc și impozitele, iar in cazul in care nu se platesc se execută în 
condițiile codului fiscal. 
Domnul consilier Demian Viorel- înseamnă că noi absolvim asociația de proprietari de orice 
răspundere. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu este OK.Să se reducă teremenul de plată de la 10 la 2 ani. 
În termen de 10 ani exista posibilitatea ca oamenii să plătească.  
Domnul consilier Demian Viorel-98% dintre locatari au semnat și au fost de acord.Datoria să 
recupereze banii era a asociației.De la recepția lucrărilor aveau obligația să recupereze banii. 
Domnul Secretar- se poate  considera prejudiciu o suma suportata de primarie ce trebuia 
recuperata in conditiile legii, iar curtea de conturi poate constata acest lucru. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- dacă ei nu plătesc oricum este imputabilă. Ei nu notifică 
primăria la vânzare și nu ai nici un control asupra lor. 
Domnul Viceprimar-cum să plătesc cănd  nu sunt lucrările așa cum trebuie.Am fost de bună 
credință și am dat jumătate din bani. Cealaltă jumătate nu o mai dau până nu vin să refacă tot 
ce nu este executat corect. Sunt mai mulți în această situație. 
Domnul Secretar- din punctul meu de vedere este legală instituirea taxei de reabilitare și 
obligatorie pentru recuperarea sumelor platite de la bugetul local, pentru lucrarile ce se suporta 
de proprietari. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-noi votăm procedura și să se spele cu ele pe cap. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14  voturi pentru și 1 abținere. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.98/2022.      



La punctul doi din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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 și Neiconi Mircea și Botca Sergiu-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-în anexa 1 exisă o neconcordanță. Articolul 107 la 
contravenții te trimite la art.95 pct.1, articolul 108 te trimite la art.95 pct.5 și 6. Articolul 95 
are un singur aliniat nu are nici un punct. 
Domnul Secretar-e o eroare pe care o vom corecta. Trimiterea trebuie sa se raporteze la art. 
76. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- mă bucur că va-ți gândit să faceți parcări. Să vedeți ce circuri 
vor  ieși. 
Domnul Viceprimar-orașul este mic și nu dispune de suficiente locuri de parcare.   
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
voturi pentru-4 
voturi împotrivă-0 
abțineri-11 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
voturi pentru-4 
voturi împotrivă-0 
abțineri-11 
Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art. 5 lit.cc) din codul administrativ 
era necesar un nunăr de 9 voturi pentru.      
La punctul trei din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul viceprimar 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 Malina Lenuța prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Sergiu -prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae- cât au fost tarifele înainte? Trebuiau stabilite înainte 
indiferent de firmă. 
Domnul consilier Demian Viorel-le mai scădem? 
Domnul Secretar-legea spune că după ce se atribuie contractul de delegare prin concesiune, 
se stabilesc tarifele. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- 47 de Euro este enorm. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu- dacă schimbă un bec este 100 de Euro. 
Doamna Dragotă Zoe-în propunere au fost stabiliți timpi. 
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu-tarifele anterioare cum sunt? 
Doamna Dragotă Zoe - au fost aproximativ la fel. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este un dezmăț pe banul public. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru și 4 abțineri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 11  voturi pentru și 4 abțineri. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.99/2022.      
La punctul patru din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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 Pătruți Lorena , prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri  Botca Sergiu și Neiconi Mircea- prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-mandatul ce prevede? 
Domnul Secretar-acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi și aproba, în condițiile legii, 
documentația de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect ,,Prestarea 
serviciului de salubrizare, pe durata determinata pana la atribuirea unui nou contract de 
delegare prin licitatie, toate acestea ca urmare a incalcarii vechiului contract. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-pleacă un șmecher Brai-Cata și va veni un alt șmecher care 
vine și ăla cu tarifele lui mărite. Probabil Brai -Cata nu a mai fost pe placul cuiva. 
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.100/2022.      
La punctul cinci din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul  de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Botca Sergiu și  Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-a fost modificat și trebuie să reluați proiectul. 
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.101/2022.      
La punctul șase din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian, 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-nu este corect. Ei iau împrumutul și plătește tot cetățeanul. 
Se fac în altă parte investiții mai mari. La noi se fac doar niste lucrări mici  și trebuie să 
suportăm și noi prin mărirea prețurilor. Până în anul 2026 se fac investiții uriașe în alte orașe 
și noi trebuie să suportăm.Eu unul aș ieși din așa ceva.Celelalte sume  sunt plătite  pe SAMTID 
care este închis.Doar pentru o conductă de aducțiune să plătească orasul- adică cetățeanul nu 
mi se pare corect. 
Domnul consilier Botca Sergiu-în anul 2026 ajunge la 20 lei-mc de apă fără TVA. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- mă bucur că a-ți citit. Supunem un oraș întreg la taxe. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-9 
voturi pentru-4  
voturi împotrivă-0 
abíneri-11 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
voturi pentru-4  
voturi împotrivă-0 
abíneri-11 



Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art. 5 lit.cc) din codul administrativ 
era necesar un nunăr de 9 voturi pentru.      
La punctul șapte din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian , 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-vă rog să citiți înainte de a vota. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
voturi pentru-8  
voturi împotrivă-1 
abíneri-6 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
voturi pentru-8  
voturi împotrivă-1 
abíneri-6 
Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art. 5 lit.cc) din codul administrativ 
era necesar un nunăr de 9 voturi pentru.      
La punctul opt din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar,  
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  Mărginean Aurelian  ,prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Sergiu - prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-7 
voturi pentru-8  
voturi împotrivă-0 
abíneri-7 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
voturi pentru-8  
voturi împotrivă-0 
abíneri-7 
Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art. 5 lit.cc) din codul administrativ 
era necesar un nunăr de 9 voturi pentru.      
La punctul nouă din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul  viceprimar 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  Mărginean Aurelian, 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-de ce au rămas neexecutate lucrările pentru că ele au fost 
contractate de la început. Trebuia să i se impute diferența de tarif. Suntem sănătoși undeva să 
votăm așa ceva? Licitate și neeexecutate, iar acum vin și le dăm bani în plus ? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 2 abțineri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 



Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 2 abțineri. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.102/2022.      
La punctul zece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar, 
pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Sergiu -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.103/2022.     . 
La punctul unsprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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 Malina Lenuța, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri  Botca Sergiu Copil Florian -prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  
Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu suntem de râs să votăm așa ceva? În loc să primească 
locuința un amărât care chiar are nevoie de ea o lăsăm la cel care nu are nevoie. Nici nu știu 
dacă o folosește.  Este folosită? 
Doamna Malina Lenuța - da. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-eu nu cred. Când a-ți fost ultima dată acolo ? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 13voturi pentru și 2 abțineri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 2 abțineri 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.104/2022.      
La punctul doisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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 Ivancu Ileana, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Botca Sergiu consilier Copil Florian -prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae - cine este de vină și de ce se abrogă? 
Domnul Secretar-când s-a preluat postul de la creșă a fost trecut pe funcție publică în cadrul 
compartimentului relații cu publicul, potrivit codului administrativ. Noi am motivat pe mai 
multe articole de lege care nu se mai aplică, dar care nu sunt abrogate.S-a trimis adresă scrisă 
către Agenția Natională a Funcționarilor Publici prin care li s-a cerut un punct de vedere. Au 
răspuns, dar nu la ce am întrebat noi si nu in teremen. Desi initial au modificat pe portal funcția 
asa cum rezulta din hotararea nr. 54 ulterior au postat o adresa prin care aratau ca actului nostru 
i se aplica art. 612 din codul administrativ. In aceste conditii se impune sa abrogam articolul 
penmtru a evita un litigiu. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-prefectura ce a spus ?Va dat aviz de legalitate?. 
Domnul Secretar- e acelasi punct de vedere ca al agentiei.Dacă nu abbrogăm articolul ar 
însemna să ne judecăm cu Agenția și eventual prefectura Hunedoara. 



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.105/2022.      
La punctul treisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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 Alina, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Sergiu -prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-ce se modifică? 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-lucrări de  reparații la capelă. Cresc valorile?  
Domnul Secretar- scrie in proiect, se modifică pozițiile nr.57 și 115 și totodată se adaugă 
pozițiile de la nr. 125  la  nr. 128. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.I-V 
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.106/2022.      
La punctul patrusprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  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 Crăciun Ovidiu-nu sunt de acord să se dea 100000 lei pentru Prislop. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu sunt pentru Prislop.Sunt pentru biserica de pe variantă –
Ioan de la Prislop. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 2 abțineri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 2 abțineri. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.107/2022.      
La punctul cincisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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. 
Domnișoara Bojin Claudia, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florian -prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Timiș Nicolae-a-ți înfiat Asociația Pordampi? La fel ca si data trecută nu avem un program. 
Domnul consilier Botca Sergiu- s-a stabilit  anul trecut ca să fie ultimul an în care se ține pe 
centru țigănia și acum venim din nou. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
voturi pentru-8  
voturi împotrivă-0 
abíneri-7 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 



voturi pentru-8  
voturi împotrivă-0 
abíneri-7 
Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art. 5 lit.cc) din codul administrativ 
era necesar un nunăr de 9 voturi pentru.      
 
La punctul șasesprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea-prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 
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.108/2022.      
La punctul șaptesprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea -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.109/2022.      
La punctul optsprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de aprobare.  
Domnul viceprimar 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  Mărginean Aurelian, 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-și aici crește prețul la oameni. 
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.110/2022.      
La punctul nouăsprezece-Diverse:- 
Domnul consilier Timiș Nicolae -nu știu cine a făcut reparațiile în oraș, dar sunt sub orice 
critică. Spune-mi te rog cine este acționar majoritar la Bucura Prest? 
Domnul Secretar - orasul Hateg si consiliul local.  
 
 



Domnul consilier Onescu Dorel- nu este corect. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-suntem luați de fraieri.Nu am cu nimeni nimic.Să ni se spună 
luna viitoare care sunt  motivele pentru care a fost schimbat din funcție directorul de la Bucura 
Prest . Acolo există un contract de management Să ne spună ce nu a fost îndepinit din contractul 
de management.Așa pur și simplu nu se poate să schimbi un om din funcție. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-să fie prezentat noul director. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- Nu mi se pare corect să se facă schimbări fără să fim 
informați. Lasă-l pe noul director. Întâi să ne prezinte motivele schimbării directorului. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-rămâi stupefiat de ce se întâmplă pentru că habar nu avem. 
Mă întreabă în oraș oamenii anumite lucruri și eu nu știu nimic. Nu le vine să creadă că nu 
suntem informați.Un pic de transparență ar trebui să existe. V-am mai spus să creăm un grup 
pe Whatssap și să fim informați. Repercusiunile se revarsă asupra oamenilor. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - nu vi se pare normal să fim informați în calitate de consiliu 
local?  
 
 
 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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