
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL  

 
  Încheiat astăzi 26.09.2022, 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 26.09.2022, ora 14,00 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.438/2022, 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 intermediul 
secretarului general al oraşului Haţeg, în proiectul ordinii de zi, aprobat prin act administrativ al 
primarului, în invitaţia de şedinţă, regăsindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de lege şi 
regulament cu privire la convocare, înclusiv data, ora, locul şi modalitatea de desfăşurare a 
şedinţei. Odată cu invitaţia la şedinţă s-au pus la dispoziţia alesilor locali, în format electronic, 
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 funcțite 2 consilieri au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea participării 
la ședința în format electronic, respectiv domnii Moisoni Cornel și Șerengău Nicoleta, 11 consilieri 
au participat în sală rezultând  un număr de 13 aleși locali.  

Domnul Neiconi Mircea, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind prezenţi 
un număr de 13 consilieri din 17 aflaţi în funcţie.  
          Lipsesc nemotivat domnii consilieri: Demian Viorel, Botca Adrian, Ștefoni Sebastian, 
Pasconi Ovidiu.                   

 Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului trece în revistă legislația în 
materie de incompatibilităti si conflict de interese şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte 
la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de 
interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să 
anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. Niciunul dintre consilieri nu a declarat că s-ar afla 
într-o astfel de situație. 
             Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului - dă citire şi supune  la vot 
procesul verbal al şedinţei anterioare. 
Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
    
La şedinţă participă de drept: 
Pușcaș Adrian Emilian            -    primarul oraşului Hațeg                    
Pasconi Valentin                     -    secretarul general al oraşului Haţeg   
Participă ca invitaţi : 
Doamna  Martinesc  Monica,                 inspector,  compartiment administrație publică locală; 
Doamna Pătruți Lorena,                         inspector, compartiment protecția mediului  ; 
Domnul Mărginean Aurelian,                 inspector, compartiment dezvoltare; 
Domnul  Georgeoni Ovidiu,                   inspector, compartiment buget-contabilitate. 
 



Domnul Neiconi Mircea, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre nr. 150/2022privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg, 
pe anul 2022. 

                                                                                              Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de  hotărâre  nr. 151/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022. 

                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3.Proiect de  hotărâre  nr. 152/2022 privind aprobarea depunerii de către Orașul Hațeg a 
proiectului”Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor la nivelul Orașului Hațeg", pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență –Componenta C3 -Managementul deșeurilor lnvestiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea 
și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la 
nivel de orașe/comune, SubinvestițiaI.1.B.Construirea de insule ecologice digitalizate. 

                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
Se supune la vot ordinea de zi.  
Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
La punctul unu din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului de 
hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi raportul de 
aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul Neiconi Mircea, 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, Copil Florian  și doamna consilier Șerengău Nicoleta- 
prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul consilier Timiș Nicolae-sunt multe cheltuieli. Mă gândeam că ni le prezintă domnul 
primar. 
Domnul Primar-aveți proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- reclamă si publicitate firmă 25 mii lei este enorm. La ce se face 
publicitate?Dăm bani cu nemiluita. 
 Carburanti si lubrifianti la fel. Nu văd la nici un sfărșit de săptămână mașina instituției în parcare. 
Apă, canal si salubritate o căruță de bani. 
Când se primesc bani de la Uniunea Europeană se eficientizează serviciul nu se cresc prețurile. 
Plătim mai mult pentru apă decât pentru curent. Primești un cadou de la Uniunea Europeană și nu 
faci eficientizare .Noi votăm că plătesc oamenii. De aceea ne-au ales. Sunt foarte multe cu creșteri. 
Ne este greu să le înghițim pe toate.La sport 155 miilei- măcar dacă ar fi de viitor și ar avea 
performanță. Nu le dă nimeni bani decât primăria. Se dau bani așa din banii oamenilor. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu- protectie civila şi protecţia contra incendiilor 60 mii lei pentru 
ce sunt alocați banii? 
Domnul Primar –am depus un dosar pentru acreditare la pompieri și ne-au cerut să achiziționăm 
anumite echipamente. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu- este și lipsă de personal. 
Domnul Secretar- este încadrat personal pe numărul maxim de posturi aprobat. 
Domnul consilier Neiconi Mircea- indemnizații de hrană-la ce se referă? 
Domnul Georgeoni Ovidiu- sunt banii care au rămas de la creșă urmare a transferării 
personalului. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-o sugestie cu privire la echipa de fotbal. Să lucrăm mai atent 
cu oamenii care vin din altă parte. Spunea Dani că se consumă foarte mult cu aceștia. Eu nu știu 
ce este acolo. 
Domnul Primar-sunt bani pentru transport ai celor care vin din altă parte. Masa le-o dă Solomon. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-sâmbăta și duminica cine le dă masa? Sunt tot felul de șmecheri 
care s-au adunat pe acolo. 
Domnul consilier Pavel Alexandru- străzi -870 mii lei?  



Domnul Primar-s-au luat banii și s-au dat în altă parte pentru că strada  Matei Corvin se va face 
pe alt program de la  bugetul de stat. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-sunt direct interesat de strada Matei Corvin. 
Domnul PrimarDomnul consilier Pavel Alexandru- strada 1 Mai este prinsă? 
Domnul Primar- strada Matei Corvin, 1 Mai și cele lăturalnice sunt cuprinse în  programul Anghel 
Saligny  pentru care banii vor venii de la bugetul de  stat.  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 12  voturi pentru și 1 abținere( d-nul consilier Neiconi Mircea) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12  voturi pentru și 1 abținere( d-nul consilier Neiconi Mircea) 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.143/2022. 
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 Neiconi Mircea, 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, Copil Florian și doamna consilier Șerengău Nicoleta - 
prezintă avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-dăm la cultură , recreere 155 miilei. 
Domnul Georgeoni Ovidiu-este suma pentru sport alocată din bugetul local. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-uniformele sunt pentru polițiști? 
Domnul Georgeoni Ovidiu- nu. Așa este capitolul echipamente și uniforme. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-specificați echipamente nu uniforme ca să se înțeleagă. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.144/2022.      
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 Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Mărginean Aurelian, 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 Timiș Nicolae-de ce nu s-a făcut prin ADI pentru tot județul?  
Domnul primar-nu toate orașele fac parte din ADI. Proiectul prin PNRR este pe UAT-uri. Nu 
putem să stăm după ADI. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-ei vin măresc prețurile și iau o căruță de bani. Noi facem 
investiția. 
Domnul primar-fiecare locatar va avea o cartelă de acces. Nu mai pot veni de pe sate să depună 
deșeurile. Au venit unii cu dubele. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-9 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 



Se aprobă  cu 13 voturi pentru . 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.145/2022.      
 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
    NEICONI MIRCEA                                                              PASCONI  VALENTIN     
 
    
                                   
 
 
 
 
                         

                                                                                                        Întocmit,                                                                                                                    
                                                                                                        Inspector, 
                                                                                                  Martinesc Monica 

 

 


