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PROCES VERBAL  

 
 

  Încheiat astăzi 11.10.2022, 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 11.10.2022, ora 13,00 și  s-a desfăşurat  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.467/2022, 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 13 consilieri au participat în sală. 

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: Copil Florian, Pavel Alexandru, Moisoni Cornel 
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, 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  Dragota Zoe,                           administrator public; 
Doamna  Pătruți Lorena,                        inspector, compartiment protecția mediului  ; 
Domnul  Mărginean Aurelian,                inspector, compartiment dezvoltare; 
Domnul  Dușan Mircea  ,                       inspector, compartiment tehnic-investiții. 
Domnul  Chiper Robert,                        șef serviciu cadastru. 
Domnul Neiconi Mircea, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine 
de zi : 



1. Proiect de hotărâre nr. 167/2022 pentru abrogarea art.5 din hotărârea nr. 81/2022 privind 
participarea 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”, 
precumșiaprobareanoteidefundamentarea investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu 
titlul “Dezvoltarea Renovare clădire publică: Muzeul Țării Hațegului–str. Florilor, 
OrașulHațeg“. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de  hotărâre  nr. 168/2022 privind aprobarea  dezlipirii terenului intravilan, aflat în 
domeniul privat al Oraşului Haţeg și în administrarea Consiliului local, înscris în CF nr. 71014 
Haţeg, nr. cadastral 71014, în suprafaţă tabulară de 27.021m². 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3.Proiect de  hotărâre  nr. 169/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Înființarea unui 
centru prin aport voluntar în orașul Hațeg”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. "Înfiinţarea de centre de colectare prin aport 
voluntar", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune", componenta 
3. Managementul deşeurilor Investiția II.Dezvoltarea,modernizareași completarea sistemelorde 
managementintegrat aldeșeurilor municipalela nivel de județ sau la nivel de orașe/comune,Subinvestiția 
I.1.A Înființarea de centre de coleclare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență 
- PNRR . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 170/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 86/2021privind aprobarea 
transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de proprietate, asupra 
capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu investiţia eficientă, din 
componența obiectivului de investiții ”Extindere rețea electrică de distribuţie, zona Castel - 10 
locuinţe, în localitatea Nălaţvad, judeţul Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către bugetul 
local al oraşului Haţeg, a sumei prevăzută ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de  hotărâre  nr. 171/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 28/2022privindaprobarea 
transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de proprietate, asupra 
capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu investiţia eficientă, din 
componența obiectivului de investiții „Extinderea reţelei electrice de interes public din zona 
str. Victor Babeş, nr. 28, bloc locuinţe serviciu – 32 locuri de consum, localitatea Haţeg, judeţul 
Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei prevăzută 
ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6.Proiect de  hotărâre  nr.172/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Proiect Tip – Construire cresa medie, strada Horea, nr. F.N., Orasul Hateg, Judetul 
Hunedoara”. 

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 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, Boabă Tiberiu și Botca Sergiu-Adrian-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
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.163/2022. 
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 Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Boabă Tiberiu, Neiconi Mircea și Botca Sergiu-Adrian- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae- este a treia oară când se pune pe ordinea de zi. 
Domnul Secretar general-unul dintre loturile anterioare se mai parcelează odată. Este pentru 
punctul trei de pe ordinea de zi. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
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.164/2022.      
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 Pătruți Lorena, prezintă raportul  comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Neiconi Mircea și Botca Sergiu-Adrian- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-de ce nu l-ați dus pe fosta groapă de gunoi? 
Domnul Secretar general-este arie protejată. Trebuia să se obțină un aviz.  
Domnul consilier Timiș Nicolae-tot acolo se puteau face panourile solare. 
Domnul Primar-nu ai acolo atâta suprafață. Lângă este terenul composesoratului. Este 
complicată situația acolo. Proiectul trebuie depus zilele următoare. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-13 
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.165/2022.     
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. 
Domnul Mărginean Aurelian, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Neiconi Mircea și Botca Sergiu-Adrian- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae - Enelul vă mărește suma pe care v-o dă sau o micșorează? 
Domnul Secretar general -s-a recalculat valoarea investiției eficiente. 
Domnul consilier Onescu Dorel-le luăm bani înapoi. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-se recuperarează sumele investite. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-V 



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.166/2022.     
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 Mărginean Aurelian, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Neiconi Mircea și Botca Sergiu-Adrian- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-V 
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.167/2022.     
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 Boabă Tiberiu, Neiconi Mircea și Botca Sergiu-Adrian-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae - acolo o să meargă buna să ducă copii la creșă. Aveați atâtea 
soluții nu să o faceți acolo. De exemplu în centru unde a fost terenul de tenis. 
Domnul Primar - ce copil merge pe jos la creșă? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7. 
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.168/2022.     
 
 
 
 
   Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
    NEICONI MIRCEA                                                              PASCONI  VALENTIN     
 
    
                                  
                         

                                                                                                        Întocmit,                                                                                                    
                                                                                                        Inspector, 
                                                                                                  Martinesc Monica 

 

 


