
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 29.09.2022, 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 29.09.2022, 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.439/2022, 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 29.09.2022 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 patru puncte, totodată comunicându-se structurile care aveau 
obligaţia de a întocmi rapoartele de specialitate şi comisiile de specialitate ce aveau obligaţia 
avizării proiectelor. 
Domnul Pasconi Valentin, constată, potrivit semnăturilor din registrul de prezenţă a aleşilor 
locali, că dintr-un număr de 17 consilieri în funcție, 14 consilieri sunt prezenţi în sală. 
Domnul consilier Neiconi Mircea, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 14 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. Lipsesc nemotivat domnii consilieri  
Crăciun Ovidiu, Ștefoni Ovidiu 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. Domnul consilier Pasconi Ovidiu a anunțat că 
nu participă la dezbateri și la vot la punctele unu,  doi, zece și unsprezece de pe ordinea de zi. 
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; 



Domnul Georgeoni Ovidiu,         inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Doamna Pasconi-Burz Elena,       șef serviciu juridic;    
Doamna Forțiu Marinela,             consilier, achiziții publice;      
Doamna Pătruți Lorena,               inspector, compartiment protecția mediului; 
Domnișoara Bojin Claudia,          consilier juridic; 
Domnul Mărginean Aurelian,      inspector, compartiment dezvoltare; 
Doamna Mihuțiu Gabriela,          șef birou ADPP; 
Domnul Dragomir  Ion ,              manager Bucura Prest SA;   
Domnul Nopcea Marius,             delegat sătesc, Silvașu de Sus ; 
Domnul Fulea Nicolae,               delegat sătesc, Silvașu de Jos. 
Domnul consilier Neiconi Mircea, 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.133/2022 privind  aprobarea procedurii de organizare și desfășurare 
a selecției pentru întocmirea listei scurte de maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru 
alConsiliului de administrație al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Orasul 
Hateg, a contractului cadru de mandat și a înființării comisiei de evaluare 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2.Proiect de hotărâre nr.153/2022 privind aprobarea numirii reprezentatului asociatului unic la 
S.C. Bucura Prest S.R.L., care va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3.Proiect de hotărâre nr.154/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractului 
de închiriere nr. 17863/20.10.2015, ce are ca obiect închirierea apartamentului 17 din blocul 
construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str.Aleea Constructorului, nr.4, 
județul Hunedoara. 
                                                                                              Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4.Proiect de hotărâre nr.155/2022 privind  aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului 
local  în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul 
şcolar 2022-2023. 
                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5.Proiect de hotărâre nr.156 /2022 privind  aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de    
7.000 lei, pentru acţiunile organizate cu ocazia sărbătoririi “ Zilei mondiale a persoanelor de 
vârsta a treia”. 
                                                                                              Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6.Proiect de  hotărâre nr.157/2022 privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „Extindere rețele apă și apă uzată în 
orașul Hateg, județul Hunedoara”. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 
7.Proiect de  hotărâre nr.158/2022 privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „Construire parc fotovoltaic (C.E.F.) 
la nivelul Orașului Hațeg”. 
                                                                                              Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8.Proiect de hotărâre nr.159/2022 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9.Proiect de hotărâre nr.160/2022 pentru modificarea art.1 și a anexei nr.1, precum şi 
modificarea și completarea art.2 și a anexei nr. 2 din 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 
10.Proiect de hotărâre nr.37/2022 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare şi 
modificare a tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului public de 
administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest 
SRL Hateg . 
                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de hotărâre nr. 38/2022 privind aprobarea tarifelor pentru unele activități specifice 
serviciului public de salubrizare al Oraşului Haţeg, delegate, în condiţiile legii, către SC Bucura 
Prest SRL Hateg. 
                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 



12.Proiect de hotărâre nr.161/2022 pentru modificarea hotărârii nr.118/2022 privind aprobarea 
cadrului juridic unitar pentru organizarea și administrarea parcărilor publice cu plată și de 
reședință în orașul Hațeg. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
13.Proiect de hotărâre nr.162/2022privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a 
întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de 
atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului  
de salubrizare în zona de colectare 1 Brad”; Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în 
zona de colectare 2 Hațeg”. 
                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
14.Diverse 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se  aprobă  cu  14 voturi pentru. 
Domnul consilier Neiconi Mircea, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea 
de zi a punctelor suplimentare, comunicate  electronic consilierilor, astfel: 
15.Proiect de hotărâre nr. 163/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 
publical orașului Hațeg, a terenului situat în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.38, înscris în CF nr. 
69505 Hațeg, nr. cadastral 69505, în suprafață de  3.532 m², în scopul realizării unui proiect de 
investiții. 

                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
16.Proiect de hotărâre nr. 164/2022 pentru modificarea și completarea hotărârii nr. 83/2022 
prin care s-a modificat hotărârea nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la“Programul 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local -Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde–piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel 
local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor 
legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde–Piste pentru 
biciclete în Orașul Hațeg “ . 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
17.Proiect de hotărâre nr.165/2022 participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Construirea de locuințe nZEB plus 
pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei 
de fundamentare      a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de 
locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri – Lot 2“. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
18.Proiect de hotărâre nr. 166/2022 acceptarea ofertei de donaţie a Kaufland România, 
autentificată sub nr. 2135 din 26 septembrie 2022, princare oferă spre donație către Orașul 
Hațeg, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 332m², înscris în CF nr. 70823 
Haţeg, nr. cadastral 70823 și  a construcțiilor edificate pe teren, constând în sens giratoriu str. 
Nicolae Titulescu. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
Se supun la vot  propunerile  făcute. 
Se  aprobă  cu  14 voturi pentru. 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută. 
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  Neiconi Mircea, 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 Adrian- Sergiu-prezintă avizele comisiilor de 
specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole :art.1-11 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 



Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a votat.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.146/2022. 
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. 
Domnișoara Bojin Claudia, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Adrian- Sergiu-prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae- din păcate punem tot oameni care nu au lucrat în domeniu 
niciodată. Nu știu pe ce criterii. Îl cunosc bine pe Daniel nu am nimic personal cu el. 
Domnul Primar-lucrează la o firmă de stat. Are cunoștințe în domeniu. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu are nimic în comun cu serviciile astea de la Bucura Prest. 
Doar pentru că îl vrea Pușcaș. Ne abținem. 
Domnul Secretar-articolul 1 se votează prin vot secret. 
Domnul Secretar- prezintă procesul verbal cu numărătoarea voturilor. 
Art. 1 
Voturi pentru - 11     
Voturi împotrivă-2   
Voturi nule-0     
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot.      
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.2-4 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 147/2022.      
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. 
Doamna Mihuțiu Gabriela- prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
 Domnii consilieri Botca Adrian-Sergiu și Copil Florian -prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
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.148/2022.      
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  Neiconi Mircea, 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 Botca Adrian- Sergiu și Copil Florian - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-sunt aceeași în fiecare an.Galbeni la ochi, vineți la gură. 



Domnul consilier Botca Adrian-Sergiu-reprezentantul nostru și-a făcut treaba.La fiecare 
întâlnire a avut o propunere.Acolo unde au existat discuții a avut un punct de vedere. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-noi îi numim, dar nu știm ce se întâmplă în unitățile de 
învățământ. Mie mi se pare că nu este OK. Să ne prezinte un raport cu ce se întâmplă în școli. 
Domnul  consilier Neiconi Mircea - haideți să discutăm la diverse. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este legat de acest proiect. Știm toți ce se întâmplă în școli 
legat de droguri. 
Domnul  consilier Boabă Tiberiu-am asistat la intervenția de la școala Aron Densușianu când 
a luat foc chioșcul. 
Domnul Primar-ai vrut să stingi incendiul? 
Domnul Secretar-articolele 1, 2 și 3 se votează prin vot secret. 
Domnul Secretar- prezintă procesul verbal cu numărătoarea voturilor. 
Voturi pentru- 12     
Voturi împotrivă- 2 
Voturi nule-0          
Se supune la vot  prin vot deschis proiectul de hotărâre pe articole :art.4-5 
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.149/2022.      
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  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 și Copil Florian -prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-am spus de nenumărate ori că atunci când se alocă anumite 
sume vrem să știm pentru ce se alocă. Să se specifice care sunt activitățile. Să se știe. Când mă 
întreabă oamenii ce s-a făcut cu 7000 de lei pentru ce s-au dat. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-vreți să primimi răspunsul acum? 
Domnul consilier Timiș Nicolae- da. 
Domnul Primar-opt familii care sărbătoresc cincizeci de ani de căsătorie vor primi 500 de lei. 
O persoană care a împlinit 100 de ani va primi 100 lei și un tort. Persoanele vârstnice de la 
Casa Betania vor primi un tort. 
Domnul consilier Demian Viorel-este putin 100 lei pentru persoana care împlinește 100 de 
ani. Ar trebui să-i dați 1000 de lei. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-dă tu Gelule diferența. Facem chetă. Dă și Corneluș ceva. 
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.150/2022.      
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  Neiconi Mircea, 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-pentru ce este? 
Domnul Primar-este cuprins în programul Anghel Saligny. 



Domnul consilier Timiș Nicolae-mărim din nou prețul la apă. S-au dat 300 milioane de euro 
la operator . Venim și noi  pe Anghel Saligny și prețul îl face operatorul. Plătitorii de impozite 
și taxe plătesc.Nu iau taxe mari la început , dar după aceea măresc prețul. 
Domnul Primar-prin programul Anghel Saligny sunt la mâna noastră.  
Domnul consilier Timiș Nicolae-pe POIM au fost depuse proiecte până în anul 2019. Au 
depus pe 2022-2027. Banii se iau, dar investiții nu se fac. 
Domnul Primar-suntem legați de mâini și de picioare. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu suntem legați. Orăștia a ieșit din asociație. 
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.151/2022.      
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  Neiconi Mircea, 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 avizul comisiei de specialitate 
al  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.152/2022. 
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. 
Domnul  Neiconi Mircea, 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-Sergiu și Neiconi Mircea - prezintă avizul comisiei de 
specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-este terenul din strada Victor Babeș? 
Domnul Secretar-se actualizează inventarul domeniului privat.Este în lucru și inventarul 
domeniului public. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu au fost în public. De ce nu le-am trecut în privat? 
Domnul Secretar- sunt de interes privat. 
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.153/2022.      
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  Neiconi Mircea, 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- Sergiu  - prezintă avizul comisiei de 
specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  



Domnul consilier Timiș Nicolae- le aprobăm, dar bani nu sunt. Ar trebui specificat ce se 
modifică. 
Domnul Georgeoni Ovidiu-sunt prevăzuți banii. 
Domnul  consilier Neiconi Mircea-sunt bolduite punctele cu modificări și completări. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu toți știu. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.I-VII 
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.154/2022.      
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  Neiconi Mircea, 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-Sergiu și Neiconi Mircea - prezintă avizul comisiei de 
specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-prețurile trebuie ajustate de către consiliu local, dar atunci 
când s-a schimbat managerul nu a fost informat consiliu local.Acum  vine să aprobăm prețurile. 
Domnul Primar-managementul este responsabilitatea consiliului de admnistrație. Stabilirea 
prețurilor este responsabilitatea consiliului local. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-noi numim consiliu de administrație. Este firesc să fim 
informați. Adi s-ar putea să dai în grădină spate în spate cu managerul. Nu mă aburii că știu 
mai multe. Las-o moale. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot.   
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.155/2022.      
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. 
Domnul  Neiconi Mircea, 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- am aprobat metodologia acum stabilim și prețul. Dă-mi 
țigară, dă-mi tutun, dă-i și tacâmurile dacă îi dai de mâncare. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru.  
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și la vot.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.156/2022.     
La punctul doisprezece 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. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 



Domnii consilieri Botca Adrian-Sergiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-XVI 
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.157/2022.    
Domnul  consilier Neiconi Mircea-ce s-a întâmplat? 
Domnul Secretar- în urma exercitării controlului de legalitate de către instituția prefectului s-
au constatat neconcordanțe între anexe și proiectul de hotărâre, în sensul ca nu se facea trimitere 
la anexe. 
La punctul treisprezece 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. 
Doamna Pătruți Lorena, prezintă raportul comun al compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Botca Adrian- Sergiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-vă spun de pe acum că noi îi dăm mandat, dar să nu vină alt 
operator și să mărească tarifele. 
Domnul Secretar- se va organiza licitație publică. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-vine noul operator și după șase luni mărește prețurile. 
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.158/2022.    
 Domnul Neiconi Mircea- preşedinte de şedinţă- propun ca punctul patrusprezece de pe 
ordinea de zi- Diverse să fie trecut ultimul punct pe ordinea de zi, respectiv punctul 
optsprezece. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 14 voturi pentru.  
La punctul patrusprezece 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. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul comun al compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Botca Adrian-Sergiu- prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-acolo sunt 4000 de mp? 
Domnul Primar-6000 de mp. 
Domnul consilier Timiș Nicolae -eu am întabulat acel teren. Apărea pe cei de la drumuri. Se 
vine în plus cu 3500 mp față de cealaltă. 
Domnul Secretar- 6500 mp este toată suprafața. 
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.159/2022.     
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  
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 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.I-VI 
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.160/2022.     
La punctul șasesprezece 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 compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florian-prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-este legat de cealaltă hotărâre. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-9 
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.161/2022.     
La punctul șaptesprezece 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. 
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 Neiconi Mircea-eu zic să le primim. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-eu zic să le lăsăm lor pentru că vor costa reparațiile. 
Domnul Primar-cum este în actul de donație. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este domeniul public. 
Domnul Primar-donează și investiția lor. 
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.162/2022.     
La punctul optsprezece din ordinea de zi-Diverse: 
Domnul consilier Timiș Nicolae-vreau să văd hotărârea cu sumele care trebuie date pentru 
proiectul de la spital. Legat de urbanism-mă uit în tot orașul se schimbă culoarea fațadelor fără 
să se facă nimic. Nu știu dacă s-au primit autorizații. Nu am nimic cu romii, dar există un tip 
de case. Ar fi bine să stăpânim domeniul urbanismului. Am înțeles că pleacă arhitectul șef. Nu 
poți da certificate de urbanism și autorizații de construcție dacă nu aveți arhitect. 
Domnul Primar-avem arhitect. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-Vali, o să vin la tine să văd hotărârea cu spitalul. 
Domnul Primar-v-o pun la dispoziție. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-lasă că merg la Vali.Sunt mai multe pe aceea hotărâre. 
Deocamdată atât. 



Domnul Nopcea Marius-delegat sătesc-cu privire la capela de la Silvașu de Sus. In programul 
acchizițiilor este trecut construire capele. Cineva a donat un tren pentru construirea unei capele 
la marginea satului. A fost chiar și un tabel de semnături. Am înțeles că școlile care nu sunt 
funcționale se poate modifica domeniul de activitate. S-a construit capela acolo. Aici scrie 161 
mii lei lucrări capelă. Vemiți la fața locului și vedeți lucrările. De doi ani de zile am cerut să se 
pun cinci oglinzi în sat. Au fost puse doar trei. 
Domnul Primar-am pus toate oglinzile. Sunt banii pentru ambele capele și cea de la Silvașu 
de Jos. Există un tabel cu semnături ale oamenilor pentru  capela din fosta școală. 
Domnul Nopcea Marius-delegat sătesc-sunt curios dacă se vor da avizele. 
Domnul Primar-domnul Nopcea stă la Timișoara. Nu știe ce se întâmplă la Silvaș. Mai des 
merg eu pe acolo. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-iarba de ce o tăiați? Este a drumului judetean. 
Domnul Primar- nu putem să o lăsăm așa. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu-în ce locație lipsesc oglinzile? 
Domnul Nopcea Marius-delegat sătesc-la casa parohială și la marginea satului la intrarea 
către râu. 
Domnul Primar- ai spus că nu am făcut nimic. 
Domnul Nopcea Marius-delegat sătesc-nu vorbesc pe la colțuri. Vin aici și vorbesc concret. 
Există o persoană care deține un chioșc în centrul satului. Nu știu dacă plătește sau nu 
chirie.Haideți să-i lăsăm și pe alții să aibe acces. Este centru satului. 
Domnul Primar-nu este al nostru. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-a fost stația de autobus acolo. 
Domnul Primar-să-l dăm jos eventual. 
Domnul Secretar- au fost reclamații. Am încercat să rezolvăm problema. 
Domnul Nopcea Marius-delegat sătesc- să se facă ceva. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-se pot găsii soluții. Să vii mai des. Să nu mai stai la 
Timișoara. 
Domnul  consilier Neiconi Mircea- putem să mai îmbunătățim ceva? 
Domnul Primar-pe programul Anghel Saligny avem câteva străzi care se vor asfalta.Anul 
acesta se vor întocmi SF-urile. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-și pentru Râul Galbena s-a făcut SF-ul de zeci de ani și așa 
a rămas. 
Domnul Primar-nu este o sumă imensă. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- mărim salariile primarului și viceprimarului. 
Domnul consilier Boabă Tiberiu-cu privire la creșterea infracționalității în oraș. Ar trebui să 
existe o monitorizare video pe străzi. 
Domnul Primar-am depus un proiect de câteva mii de  Euro. 
Domnul consilier Demian Viorel-problema cu iluminatul public.Nu este normal să se stingă 
luminile la ora 6,00 când este încă întuneric afară. Am ajuns în Batiz și le ei luminile erau 
aprinse. 
Domnul Primar-se sting la ora 6,30. 
Domnul consilier Demian Viorel-să punem senzori. 
Domnul Primar-este un proiect pentru iluminat. 
Domnul consilier Demian Viorel-se poate micșora până atunci. 
Domnul Primar-le micșorăm diseară. 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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