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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  28.01.2020, ora 11,00,   in sedinta ordinara 

  a Consiliului Local al orasului Geoagiu 

 

 
Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia primarului nr. 

12 din 19.01.2021, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali din cei 14 consilieri în funcție. 

In conformitate cu art. 137, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, sedinta 

este legal constituita. 

Domnul Achim Sorin Iosif,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 111/ 25.11.2020, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul Primar, Cărăguț 

Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul general al oraşului, iar in calitate de invitati, reprezentanti ai 

compartimentelor de specialitate: Susan Marius si Puscasu Gabriel. Pentru prezentarea rapoartelor de 

activitate pe anul 2020 sunt prezenti domnul Stefanie Radu din partea SC Serviciul Public SA și domnii 

Crisan Cosmin și Homorodean Sanda din partea Clubului Sportiv Gloria Geoagiu. Participa la sedinta 

următorii cetățeni cu domiciliul in orașul Geoagiu : domnul Boldor Ovidiu, domnul Piele Marcel și 

domnul Cururuz Raul Andrei. 

Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire 

procesului – verbal al sedinţei din data de 22.12.2020, nu sunt obiectiuni si este supus spre aprobarea 

consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi.   

 

X X X 

 

Din partea dlui primar se prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotarare privind  alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - 

aprilie 2021.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotarare privind  incetarea mandatului de consilier local al domnului  Branea 

Petru – Remus. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Consiliului Local Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri de imbunătățire a actului de transparență 

decizională și de  creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității 

Primăriei și Consiliului Local al Orașului Geoagiu și a comisiilor de specialitate. 

Iniţiator: Grupul consilierilor locali PNL din Consiliul local Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării 

deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii 

acestuia între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP). 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu 

în anul şcolar 2021/2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea 

Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră” . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru 

semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru 

anul 2021,  pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

11. Proiect de hotarare privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc 

domeniul privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea  reducerii capitalului social  la   SC Serviciul Public 

SA Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoasă, care se 

valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în 

anul 2021  din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea 

proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

16. Proiect de hotarare privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, 

pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

17. Proiect de hotarare privind modificarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu și al Direcției de Asistență Socială Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai 

comunitatii locale  în cadrul Comitetul Director și aprobarea organigramei si statului de funcții al 

Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

19. Proiect de hotarare privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 13.293 mp înscris în CF 66785 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea 

amenajării unui camping turistic. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață 49 mp, 

înscris în CF 65979 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către SC Simon Blanpres SRL, în 

vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturat. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

21. Proiect de hotarare privind  modificarea componenței  Comisiei Sociale de Analiza si 

Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale 

de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, 

construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  alipire a unor parcele de teren din 

proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la conducta de apă 

brută  a  sistemului public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș. 

                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Pe ordinea de zi sunt înscrise și rapoartele de activitate. 

Dl. Vlad Ovidiu: având in vedere că Raportul SC Serviciul Public SA și Raportul Clubului Sportiv nu 

au ajuns la noi cel puțin la ședința pe comisii pentru a avea timp sa le citim și să ne facem un punct de 

vedere, eu propun să le amânăm pentru o ședință ulterioară. 

Dl. Primar: aceste rapoarte sunt doar informative, nu sunt proiecte de hotărâri, nu există motive pentru a 

fi amânate. 

Dna Viceprimar: ei sunt prezenți pentru a ne informa asupra activității lor, ce să înțelegeți? 

Dna Homorodean Sanda: mai ales că am discut pe larg despre asta, in ultima ședință din decembrie, cel 

puțin noi! Există o balanță în raport, totul este scris, nu este nimic nou față ultima ședință. 

Dl. Vlad Ovidiu: mă simt nevoit să repet, eu ca și consilier local am o propunere care urmează să fie 

supusă la vot, având in vedere că nu am primit în timp util rapoartele de activitate, noi trebuie să le 

studiem ca să ni le însușim. 

Dna Sanda Homorodean: nouă nu ne-a spus nimeni că trebuie să le aducem dinainte. 

Se supune la vot propunerea de amânare a discutării celor 2 rapoarte de pe ordinea de zi. 

Se respinge propunerea de amânare cu 6 voturi pentru și 8 voturi împotriva. 

 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata cu 10 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”. 

 

 

X X X 

 

             La punctul unu al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind  alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021. 

          Se prezinta raportul Secretarului si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Se fac următoarele propuneri pentru funcția de presedinte de ședință : 

Domnul Vlad Ovidiu il propune pe dl Dîncșorean Aurel 

Dna Nyeste Iulia o propune pe dna Călugăr Carmen Maria. 

Se intocmesc buletine de vot si se votează cu vot secret. 

Președintele de ședință și secretarul general al orașului procedează la deschiderea buletinelor de vot și 

citirea cu voce tare a optiunii de pe fiecare buletin. 

Dna Călugăr Carmen Maria a obținut 9 voturi ”pentru” 

Dl. Dîncșorean Aurel a obținut 5 voturi ”pentru”. 

Dna Călugăr Carmen Maria a fost aleasă președinte de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021, 

cu 9 voturi ”pentru”. 

         

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  1 / 2021. 

 

X X X 

 

             La punctul doi al ordinii de zi se prezinta referatul de semnat de primar și secretar întocmit in 

termen de 3 zile de la producerea evenimentului si proiectul de hotarare privind  incetarea mandatului de 

consilier local al domnului  Branea Petru – Remus.  

          Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu 9 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”, atat pe 

articole cat si in ansamblul sau. 
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        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  2/ 2021. 

X X X 

 

             La punctul trei al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu. 

          Se prezinta raportul Secretarului si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Discutii : 

Dl. Vlad Ovidiu : am o întrebare scurtă vizavi de delegații sătești, când vor fi aleși, cum vor avea lo 

intalnirile și unde, in ce sate ? 

Dna Viceprimar : vor fi anunțate aceste întâlniri, in satele Homorod, Cigmau, Renghet și Geoagiu Bai. 

Dl. Primar : suntem de acord și așa am discutat la prima ședință după validarea noului consiliu, in anul 

acesta 2021, să fim de acord cu satele unde sunt secții de votare și nu avem consilier local, vin cu 

propunerea să fiți de acord să facem acele întâlniri ân luna dinainte de votarea bugetului, pentru nu am 

avut cheltuieli cu delegații satesti și nu li se pot plăti indemnizatii numai după aprobarea bugetului local. 

Dl. Vlad Ovidiu : poate nu stiu eu foarte bine, dar nu zice legea ca trebuie alesi in 20 de zile. 

Secretar : in termen de 30 de zile de la constituirea noului consiliu local, dar nu este imperativ și nu sunt 

prevazute sanctiuni.  

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  3/2021. 

X X X 

 

 

             La punctul patru al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind aprobarea unor măsuri de imbunătățire a actului de transparență decizională și de  

creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și 

Consiliului Local al Orașului Geoagiu și a comisiilor de specialitate. 

          Se prezinta raportul Secretarului si avizele nefavorabile ale  Comisiilor de specialitate. 

Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : înțeleg că avem un aviz negativ, in data de 26.01, nu s-a votat in sedința de comisii și 

la semnarea avizelor ni s-a comunicat că este un aviz negativ. Haideți să vedem ce s-a întâmplat, că nu 

este in regulă ! 

Dna Carmen Călugăr : da,  la Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico-

financiare,  amenajarea teritoriului si urbanism noi, cei trei membrii din partea PSD am votat impotrivă, 

întrucât, considerăm ca acest proiect de hotărâre este legal, dar nu este necesar și oportun. Nu este 

necesar pentru că preia in cuprinsul său doar prevederi care există în acte normative de nivel superior, 

legi, hotărâri de guvern și nu este oportun pentru că, Primăria, in acest moment nu are buget și nu poate 

angaja cheltuieli. Când se va elabora bugetul local pe anul 2021 vor fi prevăzute sume pentru 

achiziționarea unui sistem complet de înregistrare audio-video, cu softul necesar pentru transmitere live 

pe site-ul primariei și pe rețelele sociale unde instituția are create conturi, cu posibilități de stocare. Nu 

putem să facem in numele instituției improvizații. 

Dl. Vlad Ovidiu : dumneavoastră nu sunteți de acord ca cetățenii orașului Geoagiu să aibă acces la 

informațiile de interes public din instituție ? 

Dna Carmen Călugăr : ba da, noi suntem de acord, dar prin lege sunt stabilite sarcinile funcționarilor 

publici si documentele care trebuie aduse la cunoștință publică, nu se impune să mai hotărâm noi ce 

spune legea. 

Dl. Vlad Ovidiu : Dumnevoastră nu ați înțeles, dar lucrurile nu se întâmplă chiar așa, suntem intr-o 

situație specială, azi, în România. Stiți bine ca ședințele de consiliu sunt publice, insă din cauza 

pandemiei nu ne putem întâlni mai mult de 20 de persoane într-un spațiu, astfel încât cetățenii interesați 

nu pot participa fizic la ședințe. Fiecare cetățean are dreptul să participe la ședințele Consiliului local, 

din cauza pandemiei acest drept este îngrădit. Noi venim să spunem că în continuare cetățenii au dreptul 

să participe  la ședințe și nu facem altceva decât să propunem ca ședințele să fie filmate, transmise live 

pe pagina primariei, atenție : pe pagina primăriei sau pe pagina de facebook a primăriei, pentru că 

suntem in sec. XXI și vrem, nu vrem trebuie să fim adaptați vremurilor in care trăim. Eu consider că este 
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anormal ca dvs să fiți împotriva informării tuturor cetățenilor din Geoagiu, în primul rând sunteți 

împotriva legilor, pentru că acolo sunt câteva legi care ne spun ce și cand trebuie facut public. 

Dna Carmen Călugăr : tocmai ca sunt legi și funcționarul public știe ce are de făcut. 

Dl. Groza Constantin : dar ați verificat pe site si nu sunt publicate documentele reglementate in proiectul 

de hotărâre ? 

Dl Primar : toate procesele verbale ale ședințelor, hotărârile sunt publicate pe site. 

Dl. Vlad Ovidiu : oamenii din Geoagiu își doresc, nu toți și nu tot timpul, dar atunci când vor trebuie sa 

aibă dreptul să vadă cum se desfășoară ședințele consiliului local., în situația de față dreptul lor este 

îngrădit și avem o variantă extrem de simplă de a transmite fiecare ședință de consiliu local live pe 

pagina web a primăriei și eventual pe pagina de facebook a primăriei, care este mult mai accesată decât 

pagina web. Mai mult, ședințele rămân arhivate pe site și pot fi accesate oricând și eu cred că este 

normal ca cetățenii să știe ce facem noi aici. Eu  nu înțeleg de ce sunteți împpotrivă, în toate marile 

orașe se întâmplă acest lucru, nu are  nimeni, nimic de ascuns, numai dacă ai ceva de ascuns, te ferești 

de ochii cetățenilor. 

Dna Carmen Călugăr : dl. Vlad pot să vorbesc și eu ??? Nu avem nimic de ascuns și nu suntem 

împotriva proiectului de hotărâre, eu cred că din prima ședință a acestui CL a fost specificat în procesul 

verbal că suntem de acord cu acest lucru, dar în condițiile in care, vom dispune de bani, după ce apare 

proiectul de buget o să cumpărăm sisteme și echipamente omologate, nu vrem să se filmeze cu telefoane 

și smartfonuri și ce mai este specificat acolo, când o să avem bani vom cumpăra echipamente cum 

trebuie. 

Dl. Vlad Ovidiu : pentru a putea acest lucru este nevoie de o sumă de bani extrem de mică, după părerea 

mea cu 500-1000 lei, lucrul asta se poate face. Uite, venim noi consilierii PNL și facem o donație 

primăriei pentru achiționarea echipamentelor, astfel încat, toată lumea din Geoagiu să aibă acces la 

sedințele CL. Aceste echipamente se montează într-o după-amiază. 

Dna Carmen Călugăr :noi dorim echipamente omologate, cu soft, cu tot ce trebuie, să fie puse pe site-ul 

primăriei. Înregistrări facute așa, cu o cameră, nu sunt in regulă, vedeți că site-urile sunt atacate 

cibernetic, sunt sterse sau deformate informații, noi trebuie sa avem un sistem care sa asigure protecție, 

un mediu de stocare sigur. 

Dl. Vlad Ovidiu : cetățenii din Geoagiu plătesc taxe și impozite, ne plătesc și nouă indemnizația și au 

dreptul să știe ce se întâmplă cu fiecare leu al lor, cu tot ce facem noi aici, și când spunem o prostie. Vă 

rog frumos, să fiți de acord cu propunerea noastră ! Haideți să vă mai spun ceva, eu consider că am  

greșit în situația asta, pentru că trebuia să  fim toți 15 inițiatori ai acestui proiect de hotărâre. Este o stare 

de normalitate. 

Dl. Groza Constantin : ne-ați pus în față un proiect de hotărâre fără să existe o consultare prealabilă, eu 

cred că este o problemă bună ca cetățenii să fie informați, dar nu video. Video, fiecare mai are un tic, 

mai face ceva, nu video. 

Dl. Carașcă Alin : dar, dna Viceprimar zicea că este de acord cu înregistrarea video ! 

Dl. Groza C-tin : este problema mea personală, eu nu vorbesc în numele nimănui. 

Dl. Vlad Ovidiu : dl. Groza, uite o întrebăm pe dna Secretar aici de față, că zice-ți că v-am pus in față un 

proiect de hotărâre fără consultare, când a fost înregistrat și făcut public acest proiect ? 

Secretar : este înregistrat și pus in dezbatere publica de mai mult de o lună. 

Dl. Groza Constantin : eu v-am spus ca nu prea mă pricep cu site-urile și vorbesc in numele meu 

personal, sunt de acord să fiu inregistrat audio dar nu filmat. Eu vreau cât stau aici, o oră, două, sa fiu 

inregistrat audio dar nu filmat, sa vadă cineva pe site ce fac eu. 

Dl. Vlad Ovidiu : dl Groza, dacă nu vreți să fiți filmat trebuia sa stiti exact ce inseamna funcția  asta de 

consilier local și să nu înțelegeți altceva. 

Dl. Groza Constantin : știu ce înseamnă și am destulă experiență ! 

Dl. Vlad Ovidiu : dar aici sunteți în slujba cetățeanului care v-au votat și ei au dreptul să știe tot ce se 

întâmplă aici, fiecare leu, fiecare post, fiecare angajare, nu avem ce face ! 

Dl. Groza Constantin : ne puteți da exemplu de consilii locale unde se înregistrează video ? 

Dl. Vlad Ovidiu : peste tot se filmează !Este aici dl Primar, a fost consilier județean, sedintele 

Consiliului Județean sunt filmate, sunt arhivate pe site, oricând pot fi consultate, fiecare minut, fiecare 

secundă, eu chiar nu va înțeleg, nu înteleg ce poate fi, care este problema. 

Dna Carmen Călugăr : la Deva a fost depus același proiect de hotărâre și a fost respins, inclusiv, PNL 

fiind împotrivă.    
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Dl. Groza C-tin : pe mine nu m-ați convins cu proiectul ca veniti cu îmbunătățiri, există cale de acces la 

informații, din cate am înteles eu, de-aia am rămas suprins și de-aia vreau să fiu informat, să ne 

convingeți că este ceva bun. 

Dl. Președinte : dl. Groza mai aveți ceva de adăugat, dacă dau cuvântul dlui Primar. 

Dl. Vlad Ovidiu : haideți că votăm, nu se pune problema, că suntem într-o democrație, dar in următorii 

4 anu ne vor trage oamenii de mânecă, și ne vor spune, nu nouă ci dvs, pentru că noi suntem în opozitie, 

noi vom arăta lucrurile care ni se par ca nu sunt in regulă, dvs conduceți Geoagiu și vă asumați tot ce se 

întâmplă pt că asta-i democrația, asta a fost votul oamenilor, nu se pune problema, dar cred că este 

normal ca oamenii să știe tot ce se întâmplă aici, cine vrea să afle ! 

Dna Viceprimar : dar oamenii pot să afle, hotărârile sunt pe site-ul primăriei, dna Secretar le publică la 

timp, absolut tot, poate fi gasit și verificat. 

Dl Vlad Ovidiu : dna Viceprimar, avem un exemplu clar aici in fața noastră, domnul Groza, este 

consilier local, avem un proiect de hotărâre pus de 2 luni pe site-ul primariei, dânsul nici măcar nu a 

știut, ne-a spus că l-am pus dintr-o dată. Dacă un consilier local are o astfel de atitudine, restul 

cetățenilor cât credeți că este de facil accesul lor la informațiile de pe site ! 

Dna Viceprimar : de ce ați propus și cereți votarea unui proiect de hotărâre care spune să facem publice 

documente pe site, dacă spuneți că oamenii nu sunt interesați de ele de pe site-ul primăriei ? 

Dl. Vlad Ovidiu : mai este ceva, uitați-vă pe pagina de facebook oficială a primăriei, apropo cine are 

parola și administrează această pagină ?Este o pagină de facebook oficială a primăriei, mie mi-a spus 

cineva că este o problemă, cred că unul din consilieri se ocupă, dar este o problemă, aceasta este o 

instituție, nu poate unul dintre noi să administreze ceea ce este scris pe pagina de facebook a primăriei. 

In momentul în care apare o infoprmație pe facebook sunt câte 3-4 mii de oameni care o văd, in 

momentul în care  pui pe site-ul primariei  un proces-verbal nu-l citește nici dracu ! Asta încerc să vă 

spun, noi trebuie să facilităm accesul oamenilor la informații prin mediile care sunt cele mai accesate. 

Dna Viceprimar : nu-l citește nici dracu ! Asta incercam să vă spun, pentru ce ați venit cu un proiect să 

afișam pe site-ul primăriei documente si informații, care oricum sunt afisate, dacă nu interesează pe 

nimeni, nu văd rostul acestei hotărâri. 

Dl. Bogdan Tiberiu :dl Vlad am și eu o întrebare, dacă îmi permite-ți ! Există cineva din Geoagiu care 

spune că a vrut să participe la o sedintă a Consiliului Local și a fost dat afară sau nu a fost primit ? 

Dl.Vlad Ovidiu : in momentul de față măsurile de protecție sanitară nu ne permit participarea la o 

ședință a mai mult de 20 de persoane, orice cetățean din Geoagiu vrea să vină, nu mai poate participa. 

Dl. Bogdan Tiberiu : am avut, cu câteva ședințe in urmă, situația în care au fost mai multe persoane care 

au vrut să participe la ședință și s-a făcut tot ce s-a putut pentru a se asigura condiții sigure de participare 

pentru toată lumea, s-au deschis ușile, oamenii au stat pe hol și au văzut tot. 

Dl. Vlad Ovidiu : noi am propus varianta cea mai iefnită și mai la indemână, dar se poate ca primăria să 

facă un contract cu o televiziune sau un post de radio sa participe la fiecare ședință, să filmeze ședintele 

și atunci rămâne în grija lor  să le pună pe site-ul lor, să le transmită live sau înregistrare. 

Dl. Primar : am mai discutat pe tema aceasta, ca acum intervin pentru că văd că nu vreți să-mi dați 

cuvântul, cand v-am spus că atunci când se vor primi sumele d ebani si vom discuta impreună despre 

achizițiile pe care le vom face in anul 2021, atunci am fost de acord să cumpărăm acel sistem de 

supraveghere sau de înregistrare a ședintelor sau să încheiem un contract de servicii pentru inregistrarea 

sedintelor și atunci voi veniți să dați ordin Consiliului local prin câteva din articolele care le-ați prevăzut 

în acest proiect de hotărâre, inițiat de nu știm cine, probabil de colegii dvs de alianță de la USR și l-ați 

primit după aceea dumneavoastră, și ăsta, aveți aici câteva articole prin care aparatul de apecialitate al 

primarului este obligat conform legii, deci, cum veniți acum dvs cu o hotărâre de consiliu să impuneți 

angajatului de la achiziții publice așa puteți veni într-o zi cu un proiect de hotărâre prin care să spuneți 

să nu mai respecte legea respectivă, hai să nu băgăm una in cealaltă, ce are apartul de specialitate cu 

funcționarul public și personalul contractual să-și îndeplinească atribuțiile lor, prin care eu imi asum 

răspunderea la acest proiect de hotărâre in care argumentez și la colegii dvs de la USR care nu sunt 

consilieri și îi felicit că au avut curajul să inițieze un proiect de hotărâre preluat după aceea de dvs, dar 

haideți să-l facem cu respectarea legilor. Deci, nu putem, eu imi asum raspunderea cu aparatul de 

specialitate ca transparența să fie implementată la noi in orasul Geoagiu. Tot ce sunt compartimentele de 

control, începând de la urbanism, directia de asistență socială, directia agricolă și celelalte subordonate, 

bugetul, achizitiile publice sa fie totul pus pe site, sa nu mai fie nici o obiectie. Si inca o clarificare, 

referitor la pagina de facebook a primariei, a fost inființată după venirea mea ca primar și a fost 
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administrată de consiliera personală a primarului, adică de Adriana Marcu, in perioada când era 

consilierul meu personal, după ce a trecut la Proiecte, accesul la aceea pagină îl are doar Adriana Marcu 

și cu mine ca si Primar. 

In perioada următoare, dacă ne permite bugetul, voi angaja un consilier personal , care o să se ocupe de 

problemele de interes : de deplasări ale primarului, de pregătirea materialului pentru ședințe, de 

implementare, de tot ce asta, în care îi vom da sarcină acelui consilier personal să se ocupe și de tot ce 

ziceți dvs. Deci, eu zic că este destulă transparență, cu achiziția acelui sistem, după ce avem bugetul eu 

sunt de acord să-l achiziționăm, restul, cu situația în care consiliul local dă o hotărâre in care angajatul 

din compartimentul de specialitate să respecte legea, să-i spună consilierul, nu ! Acesta e punctul meu de 

vedere, nu am nimic cu prietenii dvs care au inițiat proiectul, îi felicit și îi mai aștept și cu alte 

propuneri. Toate aceste discuții trebuiau să aibă loc la sedința pe comisii, cănd dvs trebuia să susțineți 

proiectul. Dna Secretar a citit  proiectul, cu argumentațiile din lege la fiecare aliniat, de ce nu suntem de 

acord la fiecare articol, care sunt prevăzute în lege și ești obligat ca și angajat al primăriei să le respecti. 

A, că nu sunt câteva făcute, da, imiasum eu răspunderea pentru ei, cum v-am spus ! 

Dl Vlad Ovidiu : dle Primar intrebarea mea este simplă, stimați colegi, sunteți de acord sau nu, ca 

cetățenii din Geoagiu să vadă și să audă tot ce se întâmplă în ședința de Consiliu Local ? 

Dna Viceprimar : da ! 

Dl. Vlad Ovidiu : dacă sunteți de acord vă rog să votați pentru acest punct ! Dacă sunteți împotrivă, vă 

rog să nu votați, fiecare face ce consideră, dar eu nu cred că cineva din cadrul Consiliului local sau al 

Primăriei face ilegalități, fură sau face alte lucruri pentru a trebui să se ascundă de ceva. Nu avem nici 

unii motiv să ne ascundem de ceva, nu trebuie să vă fie frică de nimic, numai de Bunul Dumnezeu ! 

Dna Viceprimar : numai de Dumnezeu ne este frică ! Noi suntem de acord cu acest proiect, numai că… 

Dl. Vlad Ovidiu : sunteți de acord dar nu îl votați, stitți era vorba aceea : operație reușită, pacientul 

mort. 

Dna Viceprimar : suntem de acord, dar când vom avea bani să achiziționăm ce trebuie pentru a-l pune in 

implementare. 

Dl. Primar : când vom discuta sumele de buget, vom veni cu propunerea de achiziționare a acelui sistem 

pentru a fi înregistrate sedintele de consiliu. 

Dl. Vlad Ovidiu : venim în întâmpinarea proiectul să-l ajutăm și noi, facem o donație la primărie. 

Dl. Primar : dacă dvs faceți donația, trebuie să mergeți la casierie, apoi in sedință de CL să facem 

rectificarea de buget și tot in prima sedinta după votarea bugetului, când ne dă voie la achizițiile publice 

să achiziționăm acel sistem. Am spus ca vom veni cu propunerea la proiectul de buget să achiziționăm 

acel echipament, sunteți de acord sau dacă nu votați cum credeți ! 

Dl. Vlad Ovidiu : dl Primar, dvs nu înțelegeți ceva! 

Dl. Primar : ba eu înțeleg foarte bine, că dvs veniți să ne impuneți ceva ce nu trebuie să facem și noi nu 

avem voie legal să facem nici o achiziție până după votarea bugetului . 

Dl. Carașcă Alin: să se facă mențiune în procesul verbal. 

Dl. Primar: este menționat in procesul verbal de la sedinta anteriora. 

Dl. Vlad Ovidiu: când nu știți anumite lucruri întrebați specialiștii din primărie, in perioada aceasta se 

pot face achizitii mergând pe 1/12 din bugetul anului trecut. 

Dl. Primar: dl Vlad din 1/12 avem lucruri mai importante de rezolvat decât să achiziționăm smartfonul 

de care ziceți dumneavoastră.  

Dl. Vlad Ovidiu: suntem la 30 de ani de la incheierea unui epoci, și pentru mulți Ceaușescu a fost un 

mare conducător, dar dacă nici după 30 de ani nu suntem de acord cu libertatea asta, atât de multă dorită. 

Dl. Primar: dl. Vlad dvs incurcați marfa cu ambalajul! 

Dl. Vlad Ovidiu: dle Primar noi consilierii atunci când avem nevoie de părea dvs o să v-o cerem, in rest 

nu puteți interveni. 

Dl. Primar: eu sunt prezent la ședință pentru a-mi susține proiectele de hotărâri, dumneavoastră să vi-l 

susțineți pe al dvs. când discutăm la proiectul respectiv. 

Dna Viceprimar: eu vin cu altă propunere, haideți să-l amânăm până după buget și atunci îl vom aproba. 

Dl. Primar : dar e vorba numai de un articol din proiect, cel referitor la cumpărarea de echipament, pt că 

noi suntem de acord să se cumpere și să se înregistreze sedintele. 

Dl. Vlad Ovidiu: de luna viitoare faceți și dvs un proiect de hotărâre sau îl copiați asta. 

Dna Viceprimar: dar, nu avem nevoie, 
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Dl. Vlad Ovidiu: și îl propuneți dvs, repet greșeala mea a fost ca trebuia sa il discutăm inainte și să fim 

toți 15 inițiatori. 

Dna Viceprimar: da, normal. 

Dl Bogdan Tiberiu: și cand am spus eu ca trebuia să-l amânăm și să mai discutăm și vedem ce putem 

îmbunătăți, ce se poate face, poate ati identificat o problemă la site-ul primăriei. 

Dl Primar: dar astea se pot remedia: 

Dna Viceprimar: dar puteam să discutăm 

Dl. Vlad Ovidiu: dacă va uitați cu atenție la ce informații sunt pe site-ul primăriei, sigur că sunt, undeva 

in proporție de 60%, dar nu sunt toate, proiecte de genul acesta s-au votat in Cluj, in Timișoara, in 

Oradea, București... 

Dl. Primar : și la Deva? Argumentați la Deva de ce a fost respins proiectul acesta? Unde au propus 

colegii de la AUR și cei de la PNL împreună cu dl Primar Oancea nu au fost de acord. 

Dl. Vlad Ovidiu: nu știu! Nu am auzit, și nu pot să – mi dau cu părerea despre ceva ce nu știu. 

Dl. Primar: la Deva a fost ședința de consiliu in plen și a fost respins acest proiect. 

Dl. Danciu Aurel: stați să ne lămurim, noi ce votăm azi: tot proiectul sau  numai cumpărarea 

echipamentului? 

Secretar: tot proiectul de hotărâre. 

Dl. Danciu Aurel: si atunci din tot proiectul asta ce nu este implementat? Ca tot ce scrie aici se pune pe 

site. 

Dl. Vlad Ovidiu: nu, v-am spus numai circa 60% din informatii sunt pe site. Uitați, dl. Coca are 

dreptate, ceea ce putem găsi pe site este cumva filtrat de mintea mea, a dvs, aici oamenii au dreptul să ne 

vadă, să știe exact pe cine au votat, cât suntem de pricepuți, cât suntem de activi, de incisivi, atenție!  

Dl. Danciu Aurel: deci în final noi tot acolo am ajuns să votăm dacă cumpărăm sau nu echipament de 

filmare. 

Dl. Primar: sunt în proiectul de hotărâre articole care sunt propuse de dnii consilieriprin care spune 

functionarului public ce are el obligația să facă, conform legii, nu poate, că așa poți să-i spui sa nu mai 

facă, ceea ce nu se poate! 

Dl. Danciu Aurel: și dacă legea prevede toate aceste obligații pentru salariați noi cu această hotărâre ce 

facem ? 

Dl. Vlad Ovidiu: completăm! 

Dl. Danciu Aurel: noi completăm legea? 

Dl, Primar: da, așa consideră dl Vlad. 

Dl. Vlad Ovidiu: dl. Danciu, locuitorii din Geoagiu pe bani și votul lor au dreptul să vadă inclusiv circul 

acesta. 

Dl. Primar: vor avea dreptul din aprilie. 

Dl. Danciu: am înțeles, deci votăm să cumpărăm echipamentul pentru inregistrare, să ne vadă cetățenii, 

cât suntem de frumoși, eu sunt de acord să ne filmeze.Celelalte articole sunt prevăzute prin lege, pentru 

ce să le mai aprobăm și noi printr-o hotărâre de consiliu? 

DL. Vlad Ovidiu: dl. Danciu știți că există poruncă de la Dumnezeu să nu furi, dar este reglementată și 

prin lege această faptă și este pedepsită. 

Dl. Danciu Aurel: atunci trebuia să trecem la biserică. 

Dl Coca Nicolaie: o chestiune simplă, sunteți consilieri de atâta vreme, la ședință întotdeauna am 

discutat, am comentat, câte din lucrurile pe care le-am spus dvs sau eu se regăsesc scrise in procesul 

verbal, ați făcut vreodată o comparație? 

Dl. Danciu Aurel: eu știu că în procesul verbal s-a notat ce am spus. 

Secretar: nu întotdeauna s-a notat absolut tot ce s-a spus in sedință, pentru că îmi este imposibil sa 

reusesc să scriu de mână tot ce vorbiți dvs. Dar nu cred ca au fost idei esențiale sau poziții ferme care să 

nu fi fost precizate.  

Dl. Carașcă Alin: ați verificat vreodată vreun proces verbal pe site? Sunt cetățeni care vor să citească 

procesele verbale de la sedinte, complete! 

Dl. Primar: de ce nu vreți să înțelege-ți că suntem de acord să cumpărăm echipamentul de înregistrare 

audio-video, după aprobarea bugetului, dar  de ce nu vorbiți și de celelalte articole pe care le-ați trecut 

acolo și sunt numai prostii. Mergeți prima dată la Deva și lămuriți-l pe Oancea și cănd va fi el de acord 

cu aceste paragrafe o să fi si noi de acord. 
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Dl. Vlad Ovidiu: domnule Primar sunteți împotriva transparenței, orice proiect de hotărâre trebuie să fie 

in concordanță cu legea, trebuie să prevadă ce spune legea. 

Dna Viceprimar: nu suntem împotriva transparenței, dar suntem împotriva proiectului inițiat de dvs, 

trebuia să veniți să discutăm, să stabilim împreună. 

Dl. Vlad Ovidiu: ceea ce considerați dvs, dna Viceprimar, că trebuie făcut propuneți la dvs in bătătură, 

aici trebuie propus ceea ce este legal. 

Dna Viceprimar: acesta este vocabular, este a doua oară când încercați să ma jigniți. 

Dl. Vlad Ovidiu: eu, oricine ca și consilier local are dreptul să aibă o propunere, că acesta e rolul nostru, 

că dvs nu sunteți de acord cu ceea ce propunem noi este alegerea dvs. Sper să vă mai gândiți, dincolo de 

dispute și animozități politice, informarea corectă și completă a cetățenilor este obligația noastră. 

Cetățenii trebuie să poată participa la toate ședințele consiliului local, iar această pandemie 

restricționează accesul fizic la sedință, insă dacă votați acest proiect de hotărâre, pri intermediul unui 

camere de filmat si al unui microfon, orice cetățean poate participa la sedințele consiliului local. Aceste 

sedinte pot ramane inregistrare si pot fi vizualizate oricand. Deasemenea. Cetîțenii trebuie să aibă acces 

la toate informațiile privind achizițiile publice, ocuparea funcțiilor publice, disciplina in constructii, 

buget, pentru ca stiti ca la Geoagiu sunt foarte multe discutii care nu sunt adevărate, ca sunt angajați 

oameni și așa și așa, lucrurile astea pot fi dezmințite foarte ușor, atâta timp cât omul are acces la 

informații.  

Dna Viceprimar: toate consursurile au fost întotdeauna publice, iar bugetele sunt pe site. 

Dl. Vlad Ovidiu: pentru cine este interesat este mai complicat să caute pe site, unde trebuie sa apeși 

cateva butoane pentru a ajunge la procesul verbal, pe cand la o inregistrare video doar o pornești si te 

uiti la ea. Așadar, vă propun, dragi colegi, să fiți de acord cu proiectul nostru, imi pare rău ca nu l-am 

discutat inainte, pentru ca trebuia de fie initiat de toți consilierii locali. 

Dl. Bogdan Tiberiu: dl Vlad de ce nu ați fost de acord când v-am rugat să îl amânăm? 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  respinge cu 5 voturi ”pentru” și 9 ”abțineri”, atat 

pe articole cat si in ansamblul sau. 

           Dl. Primar : suntem de acord cu înregistrarea audio-video, dar nu suntem de acord cu celelalte 

prevederi care reprezintă o reluare a unor dispoziții legale in vigoare. 

           Dl. Vlad Ovidiu : domnule primar dacă dvs spuneți că acest proiect nu trece pentru că nu are 

sursă de finanțare pentru achiziționarea acestui aparat, noi consilierii locali PNL ne exprimăm inca o 

dată, disponibilitatea de a face o donație primăriei. 

Dna Viceprimar : și dacă faceți donația tot atât durează, până putem face achizitie. Trebuie aprobată 

achizitia in programul de achizitii și trebuie cuprinsă in bugetul local suma din donație pentru a putea 

efectua plata. 

Dl. Primar : vom discuta cu specialistul care se ocupă de aceste echipamente și vă vom comunica pe e-

mail o ofertă de preț pentru aceste echipamente și un termen de instalare și punere în funcțiune.   

         

X X X 

 

             La punctul cinci al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și 

transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac 

obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI 

S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP). 

          Se prezinta raportul Secretarului si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  4 / 2021. 

 

 

X X X 
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              La punctul șase al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 

2021/2022. 

          Se prezinta raportul  Secretarului, Avizul conform la ISJ Hunedoara  si avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  5/ 2021. 

 

X X X 

 

              La punctul șapte al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră” . 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  6/ 2021. 

 

X X X 

 

           La punctul opt al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 

2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. 

          Se prezinta raportul  Serviciului Registrul Agricol și Gospodărire Comunală  si avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

         Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  7/ 2021. 

 

X X X 

           La punctul nouă al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav, desfasurata in semestrul II al anului 2020. 

          Se prezinta raportul  Direcției de Asistență Socială Geoagiu  si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

         Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  8/ 2021. 

 

X X X 

           La punctul zece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2021,  pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

          Se prezinta raportul  Direcției de Asistență Socială Geoagiu  si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

         Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  9/ 2021. 
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X X X 

           La punctul unsprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul privat 

al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  10/ 2021. 

 

X X X 

           La punctul doisprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea  reducerii capitalului social  la   SC Serviciul Public SA 

Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discutii : 

Dl. Vlad Ovidiu : am eu o întrebare, că este dl Director aici și vreau să profităm de asta. Să ne spunî dl 

Director de ce se întâmplă lucrul acesta ? 

Dl. Primar : este hotărârea acționarului majoritar, nu este hotărârea directorului. 

Dl.Vlad Ovidiu : eu sunt convins ca dl Director nu vrea să se întâmple lucrul acesta, cred ca este o 

problemă și e important punctul său de vedere.  

Dl. Director : nu mai putem să le întreținem. 

Dl. Vlad Ovidiu : dle Director dacă nu puteți să le întrețineți, in primul rând trebuie să vă dați demisia și 

apoi să renunțați la utilaje, Acesta e motivul pt care renunțați la ele ? 

Dl. Primar : nu renunța societatea la ele, noi le luam inapoi, pentru avem foarte multe intervenții de pe 

teren și nu le putem cere lor să facă lucrările pentru că nu avem bani să le plătim. 

Dl. Vlad Ovidiu : dle Primar va rog să-l lăsați pe dl Director să răspundă, are un salariu, are 

responsabilități, trebuie să poată să răspundă la aceste întrebări.Anul trecut ați lucrat cu utilajele astea 

sau nu, ați ajuns la concluzia că nu vă folosesc la nimic ? 

Dl. Director : orasul Geoagiu este acționar majoritar și hotărâște ce face ! 

Dl. Vlad Ovidiu : ați ajuns la concluzia că nu le puteți folosi suficient cât să câștigați bani să  va 

acoperiți cheltuielile cu ele. Spun asta pentru că acum o lună s-a votat aici in Consiliu să vă prelungim 

mandatul pentru 4 luni. Sunt foarte multe persoane care pe mine personal m-au contactat zilele acestea 

să mă întrebe care este situația, ce se întâmplă ? Trebuie să le dau un răspuns și trebuie să știu de la dvs 

pt că sunteți cel mai in măsură să ne dați explicații. Ce se întâmplă ? Vreți să renunțați la firmă ? Ce se 

întâmplă cu cele 2 persoane. 

DL Ștefănie Radu (Director) : intră în șomaj și probabil vor fi luați la primărie, că dacă sunt luate 

utilajele probabil vor fi luați și oamenii. 

Dl. Vlad Ovidiu : nu stiu dacă este adevărat, dar unii din cei care m-au contactat mi-au spus ca nu și-au 

luat salariile. 

Dl Stefănie Radu : da, nu sunt plătite salariile pe noiembrie și decembrie 2020. 

Dl. Vlad Ovidiu : bun și în condițiile acestea ce se întâmplă ? Închideți firma ?La ședința trecută ați 

venit aici și ne-ați spus ca aveți soluții pentru această societate, pe luna ianuarie aveti lucrări să plătiti 

salariile. 

Dl. Stefănie Radu : acum nu știm, să vedem ce sume se pot aloca la aprobarea bugetului local și se 

contracte putem încheia. 

Dl. Vlad Ovidiu : dar oamenii aceia nu pot aștepta după buget, care va fi peste 2-3 luni, au rate, au copii 

care trebuie să mergă la școală, au de întreținut familii, ce fac ? 

Dl Stefănie Radu : noi depindem de primărie, dacă nu din bugetul local atunci din ce altceva ?Se stie ca 

Serviciul Public depinde de primărie. 

Dl. Vlad Ovidiu : dvs v-ați luat salariul ? 

Dl Director : nu, de 3 luni, nici un salariat. 

Dl. Vlad Ovidiu : si dacă dvs vedeți că nu sunteți capabil să duceți o activitate mai departe de ce nu 

demisionați ? 
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Dl. Director : de ce să demisionez, oricine ar fi director nu poate face mai mult. 

Dl Primar : întradevăr, este o situație mai delicată și mai diferită față de anii trecuți, pentru că aceste 

probleme existau și când eram eu director la Serviciul Public, întotdeauna abia se găseau posibilități de 

achitare a salariilor pe lunile noiembrie și decembrie, apărea problema votării bugetului in martie-

aprilie. Acum, nu-mi place sa dau vina pe cei care nu mai sunt, dar dacă eu eram primar in septembrie 

când am primit cei 500 mii lei pe cererea mea făcută in luna iunie, și dvs cei 6 consilieri pnl, eu luam 

hotărârea să le asigur fondurile pentru salarii pe noiembrie și decembrie și mai rămânea doar ianuarie și 

februarie in acest an să vedem ce putem face. Dar gândirea celor care au fost la aceea dată, așa in așa fel 

incat să nu trateze cu seriozitate lucrările de investiții și nevoile reale de funcționare, de reparații. Dacă 

dvs atunci când conduceați primăria și vă băteați cu pumnul în piept că vreți să aduceți investitori, să 

faceți ceva frumos pentru orasul Geoagiu, v-ați fi gândit și la Serviciul Public, societatea nu ajungea in 

situația dezastruoasă de azi. Până la aprobarea bugetului, nu le putem asigura finanțare mai mare de 1/12 

din ceea ce au avut contractat anul trecut. De săptămâna viitoare in colaborare cu colegii din Primărie 

vom incerca să găsim soluții pentru a putea plăti salariile restante și a asigura desfășurarea activității. 

Noi de asta suntem aici, să găsim soluții pentru fiecare entitate din subordinea Consiliului Local. 

In perioada următoare am hotărât sa-i lăsăm o săptămâna in concediu fără plata in fiecare lună, nu pot fi 

lasati in somaj pentru ca nu sunt achitate salariile, el  nu a procedat ca dvs la Uzina Mecanica: îi las 

acasaă, îi chem 2 zile, iar îi las, el a luat o hotarare in CA sa incerce sa reduca cheltuielile cu salariile.  

Noi acuma pe 1/12 sperăm să putem da salariile pe noiembrie si decembrie. Ce mai incasează de la 

persoane fizice să poată să-și ia salariile pe ianuarie și dacă noi considerăm că le putem asigura in 

bugetul pe 2021, lucrările pe care primăria le poate face cu ei și le putem asigura serviciile ne mai 

antamăm să putem sa ținem societatea în continuare și dacă nu o să luăm o hotărâre aici, ședința de 

Consiliu, in urma prezentării bugetului pe 2021 a lor a Consiliului de Administrație, să vedem ce decizie 

luăm. Totul depinde de sumele pe care le primim noi acuma, nu putem da vina nici pe el, că oricine ar fi 

în locul lui tot așa s-ar întâmpla, este foarte greu el fiind societate a statului să prindă lucrări cum prind 

altele private și ăsta, știți că majoritatea se direcționează cum se direcționează, el a făcut o grădință aici 

cu 300 mii lei și ceva și alții au făcut un WC cu 500 mii lei sau nu mai vorbim de Aurel Vlaicu, cand am 

avut alte probleme acolo și asta. Deci, haideți să nu-l acuzăm chiar așa pe Radu, să nu-l umilim, că până 

la urmă omul ăsta de când este la Serviciul Public a asigurat serviciile acolo, noi primăria, prin serviciile 

pe care le-a făcut el cu Serviciul Public, ne mandrim pe unele locuri pe unde au lucrat. Ne folosim de ei, 

dacă a fost dimineața la 5, dacă am avut alte probleme de interes local – inundații, alte situații de 

urgență, cu ei le-am făcut, dar nu ne putem aprofunda la ei in datorii, trebuie să luăm toții o decizie să-i 

putem ajuta pe cei de la Serviciul Public. Dacă sunt întrebări, vă rog ! 

Dna Opra Mirela : câți angajați sunt ? 

Dl Radu Stefănie : și eu am o întrebare, de ce au fost scoși salariații de la Serviciul Public de la secțiile 

de votare la alegerile locale ? 

Dl Primar : a acel personal auxiliar, da, acolo a fost o gândire a noastră a echipei  ca angajații să poată fi 

folosiți. Acolo dna Mirela va poate spune, pentru că în perioada aceea ea impreună cu dl Branea 

conduceau frâiele primăriei. 

Dl Radu Ștefănie : vreau să știu și eu ce s-a întâmplat, după ce le-am spus oamenilor că sunt la secții și 

vor fi plătiți, iar apoi joia am aflat că au fost scoși. 

Dl. Vlad Ovidiu : dl Director mie imi pare foarte rău că să constat că activitatea societății pe care dvs o 

conduceți după 5 ani sub directa supraveghere a dlui Primar, activitatea dvs depinde de oamenii care nu 

au ajuns la secțiile de votare. Ne jigniți inteligența tuturor !  

Dl Ștefănie intervine, insă i se atrage atenția să –și aștepte rândul.  

Dl. Vlad Ovidiu : haideți să ne respectăm, mă ascultați cu privire la ceea ce am de spus, așa cum și noi l-

am ascultat pe dl Primar și apoi interveniți. 

Dl. Ștefănie Radu : odată ce am fost jignit nu mai respect ! 

Dl. Vlad Ovidiu : dle Director imi dau seama acum că vina dumneavoastră este foarte mică. Vina 

principală este incapacitatea și incompetența dlui Primar de a găsi  soluții timp de 5 ani de zile pentru 

societatea asta. Oamenii aștia pe care îi treziți la 4 dimineața să-i trimiteți la deszăpezire nu au nici o 

vină că dvs sunteți incapabili să gestionați corect o activitate, nu am nici o vina că nu au bani să-și 

plătească facturile sau salariile. Este o situație extrem de dificilă și delicată, cred că trebuie gasite soluții 

nu explicații, asta este funcționarul standard care găsește explicații și găsește soluții. Domnul Primar 

ceea ce se întâmplă la Serviciul Public este un eșec al dvs nu al dlui Director, pt că dl. Director este 
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acolo, l-ați pus acolo și îl țineți să-i prelungiți mandatul din 4 in 4 luni, lucru care nu este normal, pt că 

in 4 luni nu poți face o strategie să salvezi societatea, dar îl ținem agățat tot câte 4 luni ca să ne ajute 

când trebuie și apoi vedem noi. Ați mai spus un lucru aici, faceți referire la acele 2 luni in care dvs nu ați 

mai fost primar, dna Carmen nu a fost viceprimar și câțiva consilieri locali, spuneți că toată nenorocirea 

asta cu Serviciul Public este din cauza că oamenii nu au fost în secțiile de votare și că în alea 2 luni 

colegii noștri au preferat să dea banii la școală pentru că era inceputul anului școlar și au preferat să 

asigure toate condițiile necesare copiilor să înceapă școala. Ca să fii primar trebuie să respecți legea, in 

momentul în care nu respecți legea nu mai ești primar și ăsta nu e un lucru pe care îl stabilim noi de aici, 

iar dvs in momentul în care ați încălcat legea nu ați mai fost primarul orașului Geoagiu. 

Dl. Primar : bun, dar cum v-ați găsit acum să țineți așa la Serviciul Public și noi suntem aia indiferenții 

și nu vedem lucrurile cum am putea rezolva problema, Dacă ați fost atunci la putere, de ce nu ați 

rezolvat dvs problema ? 

Dl. Vlad Ovidiu : domnul Primar eu nu v-am întrerupt ! Să știți că ceea ce faceți dvs astăzi aici și ceea 

ce faceți și cu Serviciul Public este o mare-mare greșeală, vă bazați prea mult pe oamenii care muncesc 

degeaba. Nu e normal să-i folosiți pe oamenii aștia zi de zi și să nu-și primească salariile, pt că dvs aveți 

niște explicații, nu este in regulă, omul a muncit trebuie să-și primească banii, în situația în care nu ești 

capabil să faci lucrul ăsta îți dai demisia și pleci acasa, că sunt alți oameni mai buni, că ești Director de 

societate, că ești primar, cine-i fi, nu contează, aici e vorba de instituția Primarului nu de Cărăguț, de 

Vlad, de Mariș, sau de oricine altcineva. Trebuie sa intelegen aceste lucruri ! Dacă stam numai cu 

activul de partid avem impresia că toate lucrurile sunt bune, oamenii aștia suferă ! 

Dl. Primar : dar dece nu luați decizia, luați-o acum, spuneți cum să facem, ca uite se notează în procesul 

verbal. 

Dl. Vlad Ovidiu : v-am spus acum 2 luni să găsiți altă persoană să o puneți director la societate. La 

pajiști de ce nu suntem într-o situație atât de dezastruoasă ? De ce lucrurile acolo funcționează ? Vă spun 

eu de ce : pentru că omul sfințește locul ! Haideți să găsim oameni capabile, oameni competenți, pe care 

să-i punem să ne reprezinte pe noi Consiliul Local și Primărie. Nu am nimic personal cu dl Stefănie, dar 

vad ce se întâmplă. Atât cât acceptăm să fim aici și acceptăm lucruri de genul ăsta suntem complici cu 

toții la dezastrul asta. Pe mine mă doare când mă oprește omul pe stradă și imi spune : nu ne-am primit 

salariul !Mă oprește cineva si imi spune ca vine la noi la PNL dacă nu știu ce facem. Nu trebuie sa vina 

la PNL, ca nu ne interesează asta. Noi suntem aici să găsim soluțiile cele mai bune. Oamenii sunt 

disperați, vă rog frumos sa găsim soluții așa incât oamenii aștia să-și primească banii, ei au salarii de 

maxim 2000 lei, nu își pot permite să traiască 3 luni fără salariu. Nu se poate continua in felul acesta, 

daca nu stiți ce să faceți găsiți pe cineva, găsiți o firmă externă, orice numai rezolvați situația ! Eu nu 

sunt de acord să vin să participăm la ședințe și să ținem oamenii așa ca pe niște fraieri, îi ținem numai să 

îi folosim atunci când trebuie. NU este in regula.Domnule Primar dacă vreți să vedeți o lucrare făcută ca 

lumea mergeți acolo, luați un aparat foto cu dvs, să vedeți ce înseamnă o lucrare făcută ca lumea.  

Am fost zilele trecute cu toții și am vizitat șantierele din Geoagiu, ceea ce se întâmplă aici în Geoagiu, 

știți eu fac in particular construcții de 10 ani, eu o construcție mai proastă decât ANL-ul ăsta nu am 

văzut în viata mea ! Ori tu ca beneficiar al acestei lucrări să accepți să se întâmple așa ceva la tine in 

curte, gândindu-te că rămâi cu toate astea așa, sunt uși de carton cu 130 lei/buc, ale aîntr-o săptămână 

sunt toate praf. Orice robinet montat in bloc este din ală cu 15  lei, cele mai ieftine, gândiți-vă că toate 

astea rămân in sarcina noastră, a orasului Geoagiu, tpoate reparatiile le vom face din banii oamenilor, 

oamenii ăia la care nu ledăm dreptul să se uite la noi la ședințe, aia plătesc oalele sparte. La grădiniță 

sunt câteva lucruri făcute de mântuială, cele mai ieftine lucruri. Europa ne dă bani să ne construim țara 

asta, dacă noi suntem incapabili cu banii lors ă facem niste lucruri bune și de durată nu vom reuși 

nociodată. Suntem prea săraci să facem mizeriile astea !nu știu cum poate fi recepționată o astfel de 

lucrare.La grădiniță sunt făcute niște protecții la calorifere, din scânduri, unele sunt din scândură, altele 

din lăturoaie pt că mai au coaja pe ele, date cu o spoială cu vopsea și așteptăm să ducem copii acolo. 

Care dintre noi ar trimite copii acolo, că de se freacă de protecția aceea se nenorocește, mai bine lăsăm 

caloriferul liber. Toate astea sunt lucruri pe care le acceptăm și nu știu de ce, ori că avem un interes, ori 

că nu știm ce se întâmplă acolo, la alte motive nu vreau să mă gândesc. Un lucru mult mai bun am văzut 

la Centrul de zi, arată cât de cât bine. Dl. Primar zi de zi ar trebui să stați la ANL-ul să faceți hârtii să le 

trimiteți la București să vină să sesizeze zi de zi ce se întâmplă acolo, dar nu puteți face lucrul astă atâta 

timp cât constructorul de acolo v-a făcut tot asfaltul electoral din campanie. Sigur că nu puteți să vă 

puneți împotriva lui, pentru e totul un melanj. 
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Dl. Primar : nu are nici o legătură una cu alta.  

Dl. Vlad Ovidiu : dar nu este normal pentru că v-a asfaltat prin Geoagiu și a acceptat să-i plătiți nu știu 

când, să acceptați mizeriile astea .  

Dna Viceprimar : la blocurile ANL nu este făcută recepția, nu sunt acceptate ! 

Dl Puscasu Gabriel : vă rog să-mi permiteți să vă spun câteva lucruri : blocurile sunt contractate de 

ANL cu firma care a câștigat licitația, au diriginte de șantier. 

Dl. Primar : noi nu avem nici o implicare, asta vream să-i spun dlui Vlad că iar încurcă marfa cu 

ambalajul. 

Dl. Pușcașu Gabriel : noi am fost pe santier și i-am atras atenția asupra unor aspecte neconforme și ne-

au răspuns ca ce ne interesează, noi nu avem nici o implicare . 

Dl Vlad Ovidiu : primăria este beneficiarul acestei lucrări ! 

Dl Primar : după recepția lucrării, dl Vlad și nu mai vorbiți prosti ! Mai întrebați ! 

Dl. Vlad Ovidiu : dle primar nu sunteți singurul oraș din țara sta in care se construiesc blocuri ANL, 

megeți la Orăștie că este un primar PSD acolo, să vedeți cu aceeași bani au construit un ANL de 5 stele., 

iar la noi este o mizerie. Este vorba d einteresul pe care ți-l dai tu ca beneficiar. 

Dl. Primar : lăsați-l pe dl Arhitect Șef să vă explice puțin, că numai prostii vorbiți, măcar să înțeleagă 

ceilalți consilieri. 

Dl. Pușcașu Gabriel : când va fi gata ni se va solicita să desemnăm membrii in comisia de recepție. 

Dl Primar : in rest noi nu avem nici o implicare acolo, eu nu am nici un drept să mă duc la omul ăla să-l 

verific acolo. 

Dl Pușcașu Gabriel : dirigintele lor de șantier le semnează toate situațiile de lucrări, îi verifică . 

Dl. Vlad Ovidiu : eu știu exact cum funcționează, dar neimplicarea beneficiarului duce la lucrurile astea, 

dar ce așteptăm să fie gata lucrarea să constatăm că nu este in regulă ? 

Dl. Pușcașu Gabriel : dacă le atragem atenția ne spun că nu este treaba noastră. 

Dl. Primar : bine că ai spus tu, ca dacă ziceam eu, săunea că sunt prostii, dar așa… 

Dl. Vlad Ovidiu : deci dvs spuneți că faptul că este o mizerie de construcție care rămâne pentru 

locuitori, ca dvs astăzi sunteți, mâine nu mai sunteți, la fel ca noi toți, dar construcția aia rămâne așa.  

Mai vreau să vă întreb ceva, la Centrul de zi am văzut că din 12 uși , 4 sunt din lemn stratificat, restul 

sunt din placi, așa este in deviz ? 

Dl. Pușcașu Gabriel : da 

Dl. Vlad Ovidiu : este prima construcție pe care eu o văd si are jumătate de usi intr-un fel și jumătate 

altfel.  Nu zic că nu e așa, dar vreau să verificam in proiect acest lucru împreună. Atâta timp cât 

acceptăm lucruri de slabă calitate ni le însușim si rămânem cu ele, de asta nu avem bani niciodată că 

trebuie să tot intreținem lucrurile prost făcute. 

Dl. Pușcașu Gabriel : in urmă cu 2 săptămâni a venit dl inspector de la ANL de la București, că a primit 

notificare de la constructor că trebuie să facă recepția. Dl. Inspector a venit am mers împreună acolo și 

am văzut o grămadă de lucruri care după părerea amândurora nu se vor finaliza. Ei ziceau că vor să facă 

recepția la sfârșitul lunii ianuarie, care este zilele astea, sunt plăci de gresie ciobite/sparte care trebuie 

schimbate, usile de intrare in apartament sunt uși cu panou, nu am văzut așa ceva. L-am intrebat și pe 

inspector și zicea că așa au fost prevăzute. Vom vedea când vor veni ! 

Dl. Vlad Ovidiu : nu e vorba de răutate, e vorba de lucruri care nu sunt in regulă și nu trebuie să șe 

acceptăm așa că suntem buni de plată, noi toți suntem buni de plată ! 

Aici la grădiniță am înțeles că sunt niște lucrări care trebuie sa le facă primăria, astea sunt contractate, 

este făcută licitația ? 

Dna Viceprimar : nu 

Dl. Vlad Ovidiu : de ce nu ? ce s-a întâmplat ? ca să mai întârziem cu încă un an ! 

Dna Viceprimar : cum să contractăm dacă nu avem bugetul ? Cum să contractăm ?Lucrările sunt din 

bugetul local. 

Dl. Vlad Ovidiu : așa putem spune că nici în bugetul de peste 3 ani nu avem. Nu putem încheia 

contractul asta ? 

Dna Viceprimar : cum să închei contractul dacă tu nu dispui de banii aia, trebuie să îi ai ca să poți 

contracta. 

Dl. Vlad Ovidiu : bine, și de ce nu s-a făcut pe bugetul de anul trecut sau de acum 2 ani, de câți ani se 

lucrează la grădiniță ? 

Dl. Radu Ștefănie : din luna aprilie 2019. 
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Secretar : licitatia pentru atribuirea contractului v-a trebui făcută in SICAP cu publicarea anunțului de 

participare in Jurnalul UE. Geoagiu este partener in acest proiect cu finanțare nerambursabilă prin POR, 

lider de proiect fiind Ministerul Educației. Fiecare partener are atribuite câteva activități care sunt 

finanțate din valoarea nerambursabilă a proiectului. Valoarea estimată a lucrărilor in baza căreia se 

stabilește procedura de atribuire a contractului o reprezintă valoarea totală a proiectului de finanțare care 

cuprinde toate ce 21/22 de grădinițe. Orasul Geoagiu are alocate activități de circa 330 mii lei. Chiar 

dacă valoarea luată independent este de achiziție directă, fiind cheltuieli eligibile ale proiectului integral, 

procedura care se aplică va fi licitație publică deschisă cu publicarea anunțului in JOUE. Eu stiu că de 3 

săptămâni se lucrează la documentația de atribuire pentru a fi transmisă in vederea publicării. 

Dl. Primar : eu vreau să înțeleagă și ceilalți consilieri că ce vorbește dl Vlad este în neștire de cauză și 

au i-am mai spus de când a venit consilier să nu mai vorbească prostii, ce nu știe măcar, să mă întrebe pe 

mine, nu vrea pe mine că avem ceva politic, să o întrebe pe dna Secretar sau pe dna Viceprimar. 

Nu a fost de acord nici măcar să-l lase pe dl Arhitect Șef să-i explice acolo, că noi Primăria Geoagiu, 

după ce am predat acel amplasament cu grădinița la Ministerul Educație, cu blocurile la Compania 

Națională de Investiții, noi până după semnarea recepției, când preluăm noi, in condițiile in care voi 

desemna membrii in comisia de recepție, de preluare, noi nu avem nici o implicare acolo. Dacă mergem 

poate să ne scoată constructorul afară, dar probabil de rușine nu o să mă scoată afară și am fost de multe 

ori acolo, am obiectat multe la tot ce asta, singurul dintre cele 4 obiective la care am fost, este baza 

sportivă, care da, este a noastră și acolo putem noi interveni că noi primăria alocăm banii, la blocurile 

ANL și la Grădinița cu program normal cu 3 săli de clasă, banii nu trecut pe la noi și nu avem nici o 

putere să mergem să impunem ceva acelui constructor. In schimb , la Centru de zi, unde am fost zilele 

trecute, acolo da, am supravegheat permanent, pentru acolo banii intră la noi și eu îi dau banii, iar eu nu 

pot semna o situație de lucrări, împreună cu cineva de la tehnic, pe ceva ce nu este făcut cum trebuie. La 

baza sportiva, acolo este serviciul Public și sper ca la final totul să arate bine, să nu avem obiecții la 

semnarea lucrărilor. Dl. Vlad trebuie să înteleagă că sunt proiecte pe care noi le coordonăm și le plătim 

și sunt proiecte care nu le coordonăm noi și nu le plătim noi. Deci la blocurile ANl plătește direct 

Compania Națională de Investiții care a făcut licitația cu acel constructor, care nici nu-l cunoșteam, 

despre care el spune că mi-a făcut mie asfalt electoral, nu are nici o legătură una cu alta. 

Dl. Vlad Ovidiu : adică nu îl cunoșteți pe patronul de la Telecerna ? 

Dl Primar : patronul de la Telecerna a venit in 2017 și când am avut o licitație pentru asfaltări pe 

Geoagiu a venit și a participat, ce puteam să-i fac, să-i spun să nu participe la licitație, că dl Vlad îmi 

reproșează. Sunt lucrări la care Primăria poate să supravegheze zi de zi cum e la Centru de zi, la Baza 

sportiva, la Cigmă, la Vlaicu, pod Homorod, scoală Homorod, da Arhitectul Șef are datoria să verifice 

zilnic  lucrările, dar dincolo, unde ei , până după semnarea recepției nu avem nici o contribuție nu știu ce 

pot să impun, Am mai făcut obiectii și le-a transmis Gabi la dirigintele de șantier, dar unde nu le 

stăpâniți, vă rog întrebați. 

Dl. Pleniceanu Mihai : o lucrare proastă niciodată nu se îndreaptă, ăsta-i adevărul, ar trebui să fim un pic 

mai atenți cu lucrările. 

Puscasu Gabriel : părerea mea, înainte de afi recepția și la ANL și la Grădiniță și cele care nu depind in 

așa mare măsură de noi, inainte de recepție mergem să vedem dacă îi ceva care e in neregulă acolo, pt că 

la recepție vin și alți participanți de la ISC sau mai stiu de pe unde care dacă lucrurile nu sunt in regulă. 

Dl Pleniceanu Mihai : și mai schimbă cineva ceva dl Gabi, hai să fim serioși că are dreptate și dl Vlad. 

Puscasu Gabriel : inainte de schimbarea regulamentului in 2017 la recepție se întocmea anexa 1 in care 

se treceau neregulile si se dădea termen pentru remediere, acum nu mai există, se suspendă recepția și 

trebuie făcute din nou toate hărtiile și făcută din nou altădată. 

Dl. Vlad Ovidiu : eu imi permit să vă fac o sugestie : atâta timp cât în alte orașe, primarii găsesc 

soluțiile prin care să facă lucrurile ca lumea, intrebați-l pe dl Bălan : tu cum ai reusit să-i faci pe cei de la 

CNI să facă lucrări așa bune, acolo nu trec 3 zile fără să meargă cineva pe șantier să verifice, e 

beneficiarul lucrării, sigur că ne putem ascunde după legislație și CNI, dar este beneficiarul lucrării, 

trebuie să stai să te ocupi de ea zi de zi. 4 ani de zile cât suntem în opoziție noi suntem obligați să 

spunem lucrurile care nu sunt in regulă. Va rog să vă implicați, in primul rănd dvs domnul Primar, 

pentru că in dvs au avut incredere cetățenii.   
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        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  11/ 2021. 

 

X X X 

 

           La punctul treisprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoasă, care se valorifică din 

fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Serviciului Registrul Agricol și Gospodărire Comunală  si avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  12/ 2021. 

 

X X X 

           La punctul patrusprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea  volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021  

din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Serviciului Registrul Agricol și Gospodărire Comunală  si avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  13/ 2021. 

 

X X X 

           La punctul cincisprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate 

publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare. 

          Se prezinta raportul  Serviciului Registrul Agricol și Gospodărire Comunală  si avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  14/ 2021. 

 

X X X 

           La punctul șaisprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru 

terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Serviciului Registrul Agricol și Gospodărire Comunală  si avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  15/ 2021. 

 

X X X 

 

           La punctul șaptesprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind modificarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

orașului Geoagiu și al Direcției de Asistență Socială Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
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          Discutii : 

Secretar : În cadrul Compartimentului Implementare Proiecte exista un singur post – functie publică de 

execuție, ocupat de un funcționar cu studii superioare economice. Întrucât singura posibilitate de realiza 

investiții și implicit de a dezvolta localitatea o constituie atragerea de fonduri nerambursabile se impune 

crearea a cel putin încă 2 posturi în cadrul acestui compartiment, care să aibă ca atribuții numai activități 

de scriere și implementare proiecte. Sunt necesari specialisti în domeniul achizitiilor publice și în 

domeniul tehnic, persoane care să dețină calificări și experiență profesională, pentru a avea capacitatea 

administrativă de a elabora documentații care să fie aprobate pentru finanțare, dar să reușească, mai ales, 

să realizeze și să finalizeze obiectivele pentru care s-a obținut finantare. 

Posturile contractuale, vacante, de consilier gradul I și gradul IA din cadrul Compartimentului 

Salubrizare - SRAGC se transferă în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte și se transforma in 

functii publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal și consilier, clasa I, gradul 

profesional superior, 

Colega mea de la Compartimentul Implementare Proiecte ne-a comunicat faptul că în activitățile 

proiectului „Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice 

din Orașul Geoagiu ”,  cod SMIS 117132 in ultima luna de implementare trebuie infiintat din punct de 

vedere al structurii organizatorice Compartimentul Centrul de Zi și  Unitatea de îngrijire la domiciliu 

pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu. 

În anul 2019 când am înființat DAS Geoagiu am prevăzut în structura Direcției posturile de execuție 

pentru Centru de zi, insă in cadrul Compartimentului ”Servicii Sociale” și nu ca structură distinctă. 

În august 2020 după ce s-a obținut Acreditarea DAS Geoagiu pentru servicii sociale, i s-a comunicat 

dnai Director ca licențele de funcționare va trebui să le obțină separat pentru fiecare cod de serviciu 

social acordat de direcție, astfel încât, fiecare serviciu social trebuie să fie organizat intr-un 

compartiment distinct. Mai mult, la nivelul Centrului de zi și Unității de îngrijire la domiciliu trebuie să 

avem o structură organizatorică cu conducere separată, subordonată Directorului DAS, nefiind posibilă 

organizarea așa cum am prevăzut-o noi, inițial, respectiv, să delegăm atribuțiile de Coordonator Centru 

dnei Director DAS. 

Astfel in statul de funcții al DAS se infiintează la nivel de Birou structura Biroul Centrul de Zi și  

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu, care va fi condusă de 

un coordonator centru – functie contractuala de conducere echivalent cu sef birou. In cadrul biroului se 

infiintează două compartimente, conform activităților pe care le desfășoară: Compartiment Centrul de Zi 

pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu și Compartimentul Unitatea de îngrijire la domiciliu 

pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu. 

În cadrul Compartimentului Centrul de Zi pentru  persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu se mută 

posturile contractuale vacante de: psiholog, inspector gr. I și referent gr. II din Compartimentul Servicii 

Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

În cadrul Compartimentului Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru  persoanele vârstnice din Orașul 

Geoagiu se mută posturile contractuale vacante de: inspector gr. I, 3 posturi referent gr. II, șofer si guard 

din Compartimentul Servicii Sociale și se inființează un post de asistent medical. 

Inființarea celor 2 compartimente distincte este necesară pentru obținerea licențelor pe fiecare cod de 

serviciu social: centru de zi – 8810CZ-V-II și ingrijirea la domiciliu – 8810ID-II, iar numărul de 12 

posturi a fost prevazut in cererea de finantare a proiectului și a constituit un obiectiv care a fost punctat, 

astfel incat, neindeplinirea obiectivului poate atrage corecții financiare. 

Nu știm care vor fi consecințele asupra proiectului de finanțare din cauză ca aceste posturi nu sunt 

ocupate, dar am încercat să îndeplinim un minim din activități și să avem structura înființată, ulterior, 

vor fi demarate procedurile publice legale de recutare a personalului în vederea încadrarii posturilor. 

Dl. Vlad Ovidiu : pentru șoferul acesta, este cel mai vânat post. În campania electorală m-am întâlnit cu 

12 persoane care mi-au spus că le-a promis dl primar că vor fi angajate sofer la Centru. 

Dna Carmen Călugăr : și nouă ne-au spus ca dacă ieșiți dvs primar îi angajați pe acest post. 

Dl. Primar : Olea era deja șef acolo, dar nu ne-am permis să discutăm.  

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  16/ 2021. 

 

X X X 
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           La punctul optsprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii 

locale  în cadrul Comitetul Director și aprobarea organigramei si statului de funcții al Clubului Sportiv 

”Gloria” al oraşului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu o propune pe dna Opra Mirela in calitate de reprezentant al Consiliului Local Geoagiu 

în Comitetul Director al Clubului Sportiv Gloria Geoagiu. 

Din partea dlui Primar au fost propuși : Dincsorean Aurel,  Achim Sorin Iosif,  Pleniceanu Mihai             

În calitate de reprezentanti ai comunităţii locale în cadrul Comitetul Director al Clubului Sportiv al 

oraşului Geoagiu, au fost propuși de domnul Primar domnii:  Ganga Mihai Viorel,  Cherecheș Claudiu, 

 Turdeanu Ioan,  Abrudean Gavril,  Nyeste Antoniu. Nu mai sunt alte propuneri. 

Se întocmesc cele 2 buletine de vot si se trece la votul secret al membrilor Comitetului Director al 

Clubului Sportiv Gloria Geoagiu. 

Președintele de ședință și secretarul general al orașului procedează la deschiderea buletinelor de vot și 

citirea cu voce tare a optiunii de pe fiecare buletin. 

1. Reprezentanţi ai Consiliului Local Geoagiu  în Comitetul Director al Clubului Sportiv al 

oraşului Geoagiu, domnii consilieri: 

Dincsorean Aurel – ” 14” voturi ”pentru” 

Achim Sorin Iosif - ”9” voturi ”pentru” 

Pleniceanu Mihai   - ” 13” voturi ”pentru” 

Opra Mirela - ”5” voturi ”pentru” 

Art. 1 a fost adoptat cu  ”9 ” voturi ”pentru”  și ”5 ” voturi ”împotrivă” 

 

2. Reprezentanti ai comunităţii locale în cadrul Comitetul Director al Clubului Sportiv al oraşului 

Geoagiu, domnii: 

Ganga Mihai Viorel– ” 13 ” voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 

Cherecheș Claudiu– ” 13 ” voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 

Turdeanu Ioan– ” 13 ” voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 

Abrudean Gavril– ” 13 ” voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 

Nyeste Antoniu– ” 13 ” voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” 

Art. 2 a fost adoptat cu  ” 13” voturi ”pentru”  și ” 1” vot ”împotrivă” 

 

Art. 3 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu conform 

Anexelor nr. 1  şi nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

               (2). Numărul de posturi în cadrul Clubului Sportiv se stabileşte la cinci (5) posturi. 

 

Discuții: 

Dna Opra Mirela: referitor la cele 2 posturi, vor fi pentru toate vazele sportive? 

Dl. Crisan Cosmin: terenul de sport de la Gelmar, Aurel Vlaicu, baza sportivă Geoagiu sunt la noi și vă 

dați seama trebuie întreținută curățenia, făcute reparații, supravegheate. 

Dl. Groza Constantin: la Vlaicu aveți și parcul, zona verda? 

Dl. Carașcă Alin: numai terenul de sport. 

Dna Opra Mirela: și cum veți asigura să fie permanent cineva să deschidă, să închidă, să supravegheze  

peste tot. 

Dl. Crișan Cosmin: până acum am făcut eu toate activitățile astea, cel puțin de 2 ori pe săptămână. 

Dna Opra Mirela: chiar dacă este cineva de aici din localitate, trebuie să se deplaseze la bazele sportive să 

asigure acolo tot ce presupune, că ieri am venit cu varianta să desemnăm dintrei cei de la ajutor social 

câte un responsabil care să verifice dacă sunt persoane care distrug bunurile, să întrețină curățenia, pentru 

că la Gelmar au fost tot timpul probleme că aruncau gunoaie și făceai acum curățenie, iar in două ore era 

la loc. 

Dl. Primar: și la Aurel Vlaicu este tot așa. 

Dl. Carașcă Alin: la Aurel Vlaicu sunt care vin să jpoace fotbal și mănâncă semințe. 

Dl. Primar: acolo, unii fac focul! 
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Dl. Vlad Ovidiu: dar care este situația cu fotbalul, situația generală în Liga aIV –a, in momentul de față? 

Dl. Crisan Cosmin: în momentul de față, in luna martie va incepe returul campionatului, o să se deschidă, 

din promisiunile făcute de  Ministerul Tineretului și Sportului, o să se dea drumul, s-a promis că o să se 

meargă pe testele rapide care vor fi mult mai ieftine și să sperăm că se va relua totul normal. 

Dl. Vlad Ovidiu: numai copii incep sau și echipa mare? 

Dl. Crisan Cosmin: da, și echipa mare incepe. 

Dna Opra Mirela: asta va presupune costuri importante numai pentru testarea covid. 

Dl. Crisan Cosmin: dacă se vor face teste rapide aceste sunt in jur de 85 lei. 

Dna Opra Mirela: așa câți sunt in total, seniorii și juniorii? 

Dl. Crisan Cosmin: in total sunt 44. 

Dna Viceprimar: la copii nu se fac teste. 

Dl. Primar: numai la seniori. 

Dna Opra Mirela: pentru anul acesta v-ați propus să faceți venituri din încasări directe, in sensul de a 

vinde bilete pentru meciuri, pentru că până acum nu s-au vândut, ca și cum nu a participat nimeni la 

meciurile echipei . 

Dl. Cosmin Crisan: nu este inca construită tribuna si nu oferim condiții optime de urmărire a meciurilor, 

dein această cauză nu am putut incasa bilete. 

Dl. Primar: trebuie aprobată taxa prin HCL. 

Dna Opra Mirela: dar, așa o sumă modestă, să fie un venit, bănuiesc că peste tot se încasează. 

Dl. Crisan Cosmin : se mai incasează. 

Dl. Pleniceanu Mihai: nici la Orăștie nu se încasează, in general Liga a IV-a nu se incasează. 

Dl. Dîncșorean Aurel: in liga a IV-a nu se incasează. 

Dl Pleniceanu Mihai: nu se incasează la Liga a IV-a, iar la noi neavând tribuna și totul pus la punct, nu 

prea e indicat să te duci să ceri bani pentru vizionarea meciului, dacă nu ai condiții. 

Dna Opra Mirela: știu, dar ma gandeam un 5 lei, ceva. 

Dl. Pleniceanu Mihai: nici in Valea Jiului, unde au stadioane cum trebuie nu se incasează. 

Dl. Vlad Ovidiu: e complicat să fii de acord in situația actuală să suplimentezi numărul de posturi la 

clubul sportiv, sigur sunt justificări , le-am auzit cu totii, dar banii sunt tot mai puțini, sunt neajunsuri, a 

suplimenta locurile la echipa sportivă, insemană cât pe an? Ce impact? 

Dl. Primar: in jur de 60 mii lei. 

Dl. Vlad Ovidiu: banii nu sunt suficienți niciodată, incercăm să prioritizăm, să găsim problemele cele mai 

acute și acelea să le rezolvăm, de aceea spun că activitatea sportivă, nu trebuie renunțat la ea, dar trebuie 

lăsată într-un plan secund. Să vă dau un exemplu: am fost ieri pe Valea Băcâiei, am vorbit și in urmă cu 2 

luni, și l-am rugat pe dl Primar și pe dl Director de la Serviciul Public să se ducă până la locuința lui Nana 

Ana lui Moța, e o femeie in vârstă, singură, care are 82 de ani, să știtți că puntea pe care ea trece acasă 

este ruptă, este distrusă. Săraca femeie, vorbind cu ea, plângea, că zilele trecute a murit o vecină de-a ei și 

nu s-a putut duce la înmormântare că îi e frică să mai treacă pe punte, că se rupe cu pică și moare sau 

pățește ceva. Trimite pe altcineva in sat să-i cumpere pâine. În condițiile in care noi la fotbal cheltuim 300 

mii lei pe an și nu suntem in stare cu un punm de cuie și 10 scânduri să rezolvăm o problemă atât de 

simplă pentru un cetățena de-al nostru, repet, acum 2 luni am spus in consiliu treaba aceasta și nu este 

rezolvată. Pare că nu ne interesează. Ori oamenii aceștia, in momentul în care noi mai angajăm la sport 

incă 2, or să zică: bă, voi sunteți iresponsabili! Haideți să ne ocupăm și de lucrurile importante. Sigur 

trebuie și la sport. Vă dau eu scândurile, domnul Primar dacă nu găsim cu 200 lei niște scânduri și cuie să 

facem puntea la femeia aia, o fac eu, dar haideți să găsim o variantă. 

Dl. Pleniceanu Mihai: din ce am înțeles din discuțiile și din ședința trecută, era vorba de un angajat cu 

care să încercăm să ne descurcăm cu întreținerea bazelor sportive și să plătim un antrenor la karate. Ce 

facem atunci cu cei 40 de copii de la karate. Am înțeles că mulți nu mai vin pentru că părinții nu pot să 

plătească antrenorul, și noi să nu facem un efort să plătim un antrenor de aici, să avem activitatea pentru 

copii? 

Dl. Vlad Ovidiu: sigur că trebuie, nu putem renunța la activitatea asta și nu enorma la cei de la karate să 

nu beneficieze de sustinere din bugetul local. Am vorbit de alaltăieri, poate că găseam o variantă să 

încheiem un contract cu persoana respectivă, nu neapărat să o angajăm . 

Dl. Mihai Pleniceanu: era vorba numai de un angajat pentru intreținere. 

Dl. Vlad Ovidiu: nu e vorba de 2 angajați. 
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Dna Opra Mirela: pentru antrenor ar trebui un contract de prestări servicii, pentru că nu face clar 8 ore pe 

zi antrenamente și nu se justifică să fie angajat. 

Dl. Primar: am spus și la ședința pe comisii, citim una și interpretăm altceva, cele 2 posturi care sunt 

propuse acolo pe lângă Directorul Clubului, pe care îi obligatoriu să-l ai ca să funcționeze clubul, pentru  

partea economică am luat hotărârea să nu plătim un contabil cu normă întreagă, numai cu jumătate de 

normă, pentru întreținerea bazelor la : Geoagiu, Gelmar, A. Vlaicu, IAS Gelmar, fi gata anul acesta 

terenul de la Geoagiu Bai, avem nevoie de o persoană să facă întreținerea: curățenie, măturat, mers să 

deschizi și să închizi baza respectivă, avem nevoie de aceea persoană care să spele echipamentul, să 

întrețină vestiarul , să facă focul, să meargă cu echipa in deplasare, noi acum îl folosim și am discut clar 

in sedința pe comisii, pe dl Ilies Neluțu, care este in Compartimentul dlui Susan și el nu îl poate folosi 

acolo că ni-l lasă nouă să-l folosim la club, despre ce vorbim. De antrenor angajat când am vorbit că îl 

ducem pe partea de indemnizație. Poate luăm numai un angajat și vom găsi o soluție, cum zice Mirela, din 

rândul celor de la ajutor social. Dar ea, lucrând la asistență socială, știe că acele persoane acolo, tot timpul 

nu muncesc  in altă parte și nu pot să beneficieze de un program de 8 ore la muncă și de aceea sunt 

inscrise aicea pentru asta. Va fi foarte greu acolo, in momentul in care identificăm o persoană, clar că sunt 

de aocrd pentru a nu avea cheltuieli să o găsim, la Gelmar am găsit pe băiatul astă – pe Roșca, dar luna 

trecută să dusă, săracul. El era vecin acolo, mai facea curățenie, inchidea-deschidea și Cosmin îl 

coordona. Deci iarăși vorbim una și înțelegem altceva, eu zic că am fost destul de explicit la ședința pe 

comisii când am spus că cele 2 posturi în organigramă sunt pentru întreținere și pentru a avea partea de 

curățenie bază sportivă- echipament, deschiderea vestiarelor, focul și tot ce îi acolo, mersul in deplasare 

cu echipele, sambetele, când ar trebui să fie liber și de aceea persoană care să se ocupe de celelalte baze 

sportive.Iarăși vorbim despre altceva, eu nu înțeleg, haideți să fim atenți la proiecte, să le citim de acum 

incolo și să vorbim strict pe ele, să nu mai vorbim altceva. Nu vin cu nicio propunere de împovărare a 

bugetului clubului sportiv, inclusiv cele 2 posturi, dacă se va angaja anul acesta sau numai anul viitor, tot 

noi aici așa, in sedinta de consiliu, orice propunere de sumă care merge spre bugetul lor tot dvs o 

aprobația aici.  

Dl. Vlad Ovidiu: eu și colegii mei am fost foarte atenți, și am înțeles, poate dvs nu ația înțeles, eu nu am 

spus că nu e nevoie de cele 2 posturi, banii sunt putini, dacă anul trecut clubul a avut un buget de 300 mii 

lei, dacă noi mai angajăm 2 oameni va trebui să le dăm in aceleași condiții 360 mii lei, in situația in care 

sunt alte probleme reale ale oamenilor, noi trebuie să prioritizăm. Nu putem neglija cetățenii! 

Dl. Primar: dar bazele le putem neglija? 

Dl. Vlad Ovidiu: pentru punem bani la fotbal, oamenii nu înțeleg asta. Cum să nu fii in stare să faci o 

punte, dar ești stare să găsești miliarde pentru sport. 

Dl. Primar: tot aici in sedință am vorbit că sunt necesare acele punți de la Bozeș, am vorbit cu cei de la 

Serviciu Public, au achiziționat materialele – o parte din ele și vor merge in perioada următoare, dar dacă 

el acum îi lasă in concediu fără plată, când vor veni înapoi, noi am promis-o toți aici și când am promis, 

ne-am trezit a doua zi pe la Mesagerul, că dvs cu grupul dvs ați spus că nu vrea primarul să facă punțile la 

Bozeș. 

Dl. Vlad Ovidiu: dl. Primar puntea aia se face intr-o după-masă, au trecut 2 luni, dacă femeia aia cade și 

moare o s-o aveți pe constiință. Întelegeți că astea nu sunt lucrurri care să aștepte bugetul. 

Dl. Primar: și banii pentru clubul sportiv tot dvs o să-i aprobați în ședințele de consiliu. Și când o să vină 

propunerea de la Cosmin pentru suplimentările din buget le aprobați și dacă nu e clar că nu o să poată să 

facă angajările. 

Dl. Pușcașu Gabriel: cum vreți să faceți puntea cu proiect sau fără proiect, cu autorizația de construire sau 

fără? 

Dl. Vlad Ovidiu: nu fac eu puntea, dacă aș face-o eu aș ști! Dar structura e bună, trebuie numai niste 

scânduri. 

Dl. Primar: cea de la Noja nu este bună, trebuie refăcută toată structura, cu partea de beton pe o parte și 

cealaltă. La cealaltă dincolo, trebuie schimbat lemnul,noi am vorbit cu Ocolul Silvic să tăiem niște lemn 

din pădurea orașului, să-l ducem la o firmă să ni-l facă foastănă și să fie acolo. DE facut se face, puteți să 

fiți siguri! 

Art. 3 a fost adoptat cu  ”9” voturi ”pentru”  și ”5 ” voturi ”împotrivă” 

Art. 4 și art. 5 se adoptă cu unanimitate de voturi. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau și se adoptă cu 9  voturi  „pentru”,  0  

„împotrivă” şi 5 „abţineri”. 
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             Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  17/ 2021. 

X X X 

 

           La punctul nouăsprezece al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 

13.293 mp înscris în CF 66785 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea amenajării 

unui camping turistic. 

          Se prezinta raportul  Secretarului, Avizul favorabil al STPS Hunedoara  si avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

         Discutii : 

Dna Viceprimar : noi aici avem obiecțiune după ședința de comisii că este cam mult 35 de ani perioada 

de concesionare. 

Secretar : da, am notat. 

Dl Vlad Ovidiu : care valoarea investiției inițiale, avem, știm cumva ? 

Secretar : nu 

Dl. Groza Ctin : eu am fost cu dl Susan, azi-dimineață și am discutat cu cetățenii. Pe acolo nu este drum 

public, dar este o scurtătură pentru cei care au teren dincolo de drumul național. Ca să nu vină cu 

tractoarele pe DN si prin tot satul sa umple de noroi, intră prin pasajul CFR și trec prin grădina școlii, 

apoi pe drumul de câmp și iasă pe Deal. Am dat o soluție, să facă din costul lui suplimentar un drum pe 

marginea terenului, de ocolire. Dacă vrea parcela să fie împărțită. Să nu ne punem oamenii in cap. Am 

vorbit cu ei și au zis că sunt de acord cu chestia asta . 

Dl. Carașcă Alin : acolo avem teren 4 persoane, eu și Sorin, nu mergem pe acolo, singurul care trecea pe 

acolo este Văidean, dar el are și alte variante. 

Dl. Groza Ctin : nu este vorba de cei care au parcele de teren, e vorba de tractoarele care vin de dincolo 

de șosea. 

Dl. Susan Marius : acolo nu este un drum amenajat, este un drum de pământ improvizat de deținătorii de 

utilaje pentru a nu merge prin sat, făcut in diagonală pe parcela noastră de  teren. Nu este foarte greu să 

se devieze pe marginea parcelei, este vorba de 2 duzi care trebuie tăiați, fiind uscați. Este bine să se 

păstreze acea variantă ocolitoare, pentru oamenii o folosesc, iar in momentul in care se blochează 

accesul sigur că vor apărea probleme de natură socială :”dom –le eu pe acolo mergeam”, ei lucrează 

teren in Sârba și ca să nu mai parcurgă un 1km pe DN, traversează și intră pe aici.  

Dl. Pleniceanu Mihai : am fost și noi și am văzut despre ce este vorba. Dar trebuie să se menționeze în 

procesul verbal, dacă îi dăm terenul să facă ce a propus, nu să-i dăm terenul și să rămână așa. Că 

termenul de 35 de ani este foarte lung, noi semnăm aici și ne asumăm răspunderea, numai îi dăm terenul 

și mergem acasă. 

Dl. Pușcașu Gabriel : sus, unde se termină parcela este drum de exploatare ? 

Dl. Susan Marius : da, este drum de exploatare, care continuă până în sat. 

Dl. Pușcașu Gabriel : trebuie parcelată o parcelă pentru drum și dat la om terenul fără parcela de drum. 

Dl. Susan Marius : asta presupune amânarea votării. Să se facă o nouă parcelare și să se deruleze toate 

procedurile pentru a ajunge din nou la proiectul de hotărâre. 

Dl. Carașcă Alin : dacă nu se face parcelare, știți ce va spune omul ăsta, drumul e tot al meu și să nu mai 

treacă nimeni pe acolo.. Nu e o rezolvare, ori pe mijlocul parcelei, ori pe margine. 

Dl. Primar : dar trecem noi acum la licitație, impunem in caietul de sarcini, dacă vrem să aprobăm 

proiectul, dacă vrem să amânăm atunci vom face parcelare, ne angajăm noi să suportăm costurile, să fie 

înscrise in cartea funciară. Cum ziceți voi ! 

Dl. Pleniceanu Mihai : cum este legal ! 

Dl. Primar : amandouă variantele sunt legale, dacă vrem să îi dăm să se apuce omul de autorizări, îi dam 

si punem condiție in caietul de sarcini. 

Secretar : din punctul meu de vedere trebuie să hotărâți : ori e drum – ori e camping. Acolo turiștii vor 

veni în vacanță, să se relaxeze, să facă baie și plajă, să aibă tot felul de activități plăcute și trece tractorul 

pe lângă ei. Nu au intimitate, nu este liniște ! 

Dl. Primar : nu se trece pe unde este acum, dl. Marius a spus ca pot să dea niște coordonate pe margine 

și să se facă alt drum pe acolo. Domnul Susan vă rog să ne spuneți dacă se poate delimita pe marginea 

din dreapta a parcelei un drum, pe care să fie drept de servitute, să-l trecem in caietul de sarcini, care să 

facă legătura dintre drumul de la calea ferată, pănă la drumul agricol de pe deal ? 
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Dl. Susan Marius : noi putem să dăm niște coordonate, dar dna Secretar poate sa spună dacă este legal 

sau nu să trecem in caietul de sarcini să amenajeze acest drum, să-l lase public. Dacă nu se poate din pdv 

juridic, trebuie făcută dezmembrarea și vor fi 2 parcele, una care i se concesionează și una care fi 

amenajată că drum public.  

Dl. Coca Nicolae : pe lână calea ferată, că acolo este drumul situat, nu intră sub interdicțiile de la CFR , 

dacă cei de la CFR au intervenții pot avea acces ? 

Dl. Susan Marius : nu, dl. Coca, este spre nord, nu copiază drumul CFR. 

Se analizează în sală planșele cuprinzând propunerile de amenajare a campingului și traseul drumului 

propus a fi menținut. 

Dl. Pleniceanu Mihai : eu zic să-l amânăm și să vadă dl. Marius, să facă parcelare. 

        Se aprobă amânarea proiectului de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

X X X 

Punctul douăzeci îl retrage de pe ordinea de zi inițiatorul – Primarul orasului Geoagiu, întrucât s-

a făcut o verificare in teren și trebuie realizate 2 documentații de repoziționare ale parcelelor de 

teren vecine, pentru ca parcela propusă spre concesionare să se încadreze si din punct de vedere al 

coordonatelor cadastrale pe amplasamentul delimitat la fața locului. 

 

X X X 

           La punctul douăzeciși unu al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind  modificarea componenței  Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a 

cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza si 

Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite 

prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Discutii : 

Pentru Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, 

construite prin ANL se fac următoarele propuneri : 

Dl Primar propune pe dnele : Urșica Rodica Liliana și Nyeste Iulia Elena  

Dna Opra Mirela îl propune pe domnul Vlad Ovidiu 

 

Pentru Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a 

locuintelor pentru tineri, construite prin ANL se fac următoarele propuneri : 

Dl Primar propune pe domnii :  Danciu Aurel Marin  și Groza Constantin  

Dl. Vlad Ovidiu o propune pe dna Opra Mirela. 

Dl. Vlad Ovidiu : domnilor colegi, inainte de a vota, vă rog să țineți cont de faptul că PNL reprezintă 45 

% din structura CL, oamenii ne-au votat și pe noi, astfel încât este normal să existe și reprezentanți ai 

PNL in comisiile care desfășoară activități executive, dacă nu este nimic de ascuns. Dacă există lucruri 

la limita legii atunci noi nu avem ce căuta acolo. Dar vă rugăm să țineți cont de acest aspect. 

Dl. Groza Ctin : dar nu este obligatoriu ! 

Dl. Vlad Ovidiu : nu este obligatoriu, dar vă rog să țineți cont ! 

Se întocmesc cele 2 buletine de vot si se trece la votul secret al membrilor in comisiile ANL. 

Președintele de ședință și secretarul general al orașului procedează la deschiderea buletinelor de vot și 

dau citire cu voce tare a optiunii de pe fiecare buletin. 

1. Reprezentanţi ai Consiliului Local Geoagiu  în Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a 

cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, domnii consilieri: 

Urșica Rodica Liliana – ” 11” voturi ”pentru” , 1 vot ”impotriva” 

Nyeste Iulia Elena - ”11 ” voturi ”pentru” 

Vlad Ovidiu - ”4 ” voturi ”pentru”, 1 vot ”impotriva” 

 

Art. 1 alin. (1) a fost adoptat cu  ”9 ” voturi ”pentru”  și ”5 ” voturi ”impotriva” 

 

2. Reprezentanti ai Consiliului Local Geoagiu  în Comisia Sociala de Analiza si Solutionare a 

contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin 

ANL: 
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Danciu Aurel Marin  – ” 10” voturi ”pentru” 

Groza Constantin – ”12 ” voturi ”pentru”, 1 vot ”împotriva” 

Opra Mirela.– ” 4” voturi ”pentru”, 1 vot ”împotriva” 

Art. 1 alin. (2) a fost adoptat cu  ”9” voturi ”pentru”  și ” 5” voturi  ”impotriva” 

Dl. Vlad Ovidiu: eu după părerea mea, in orice comisie din 3 membrii 2 să fie de la PSD, dar e 

obligatoriu să fie si un reprezentant al opoziției, pentru democrație, pt că altfel vă mirați de ce vă bănuim 

de hoție, de furturi, de ilegalități, păi, ce să înțelegem? 

Dl. Primar: o să înregistrăm sedințele după votarea bugetului și cine mai acuză așa, o să acționăm in 

instanță. 

Dl. Vlad Ovidiu: păi de asta vă spun! Eu consider că este anormal. Au trecut 30 de ani de când a murit 

Ceaușescu, haideți să ieșim puțin din comunismul asta nenorocit. Că avem copii și nepoți fiecare. 

Dl. Groza Ctin: aici s-a procedat la un vot politic, in CL toată lumea este egală, nu este unu mai deștept și 

altul mai prost, suntem toți egali cu drepturi de vot personale. 

Dl. Vlad Ovidiu: foarte rău că este un vot politic, sunt de acord că suntem egali, nu am zis altceva. 

Dl. Groza Ctin: noi am votat cum am considerat, nu trebuie făcut atâta oratoriu. 

Dl. Vlad Ovidiu: dar vă întreb: aveți ceva de ascuns cu ANL-urile, de ce nu poate fi in comisie și un 

reprezentant PNL?Ce ilegalități urmează? 

Dna Viceprimar: ce ilegalități ce pot face? 

Dl. Vlad O, : faptul că nu sunteți de acord ca un membru al partidului de opoziție să fie in componența 

comisiilor vă întreb: există ceva de ascuns? 

Dl. Primar: dacă erați dvs și nu era dl Danciu el trebuia să întrebe dacă este ceva de ascuns? 

Dl. Pleniceanu Mihai: domnul Vlad dar și la dvs ați avut numai 4 voturi pentru și sunteți 5, ce s-a 

întâmplat? 

dna Opra Mirela: cineva a greșit! 

Dl. Vlad Ovidiu: noi nu avem numai unanimități, este democrație, până nu reușim să ne desprindem de 

aceste metehne ale trecutului avem o mare problemă. Fiecare face cum consideră, este legal, bineînțeles, 

dar nu este normal și nu este sănător pentru democrație așa cum o înteleg eu! 

 Art. 2, art. 3 și art. 4 se adoptă cu unanimitate de voturi. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  18/ 2021. 

 

X X X 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 
              La punctul unu se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare privind 

aprobarea documentaţiei de  alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  19 / 2021. 

X X X 

 

              La punctul doi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare   privind  

aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la conducta de apă brută  a  sistemului public de 

alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș. 

          Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

  Nu sunt discutii. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  20 / 2021. 

X X X 

                 DIVERSE 

1.  Dna Secretar General prezintă Decizia nr.  3/12.01.2021 a Camerei de Conturi a județului 

Hunedoara întocmită în urma auditului realizat asupra activității  SC Servciul Public SA 

Geoagiu. 
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Nu sunt discuții. 

1.  Dna Secretar General prezintă RAPORTUL privind îndeplinirea sarcinilor autorităților 

administrației publice locale pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, pe anul 

2020. 

Nu sunt discuții. 

2.  Dl Susan Marius – Președintele Asociației Proprietarilor de Pajiști și a Crescătorilor de Ovine 

Geoagiu prezintă  RAPORTUL de activitate pe anul 2020 al Asociației Proprietarilor de Pajiști 

și a Crescătorilor de Ovine Geoagiu. 

Se face o prezentare power-point a situației pășunilor, imagini din timpul lucrărilor, imobilele 

clădiri din proprietatea asociației, utilajele achiziționate și modul lor de funcționare. Dl. Susan 

prezintă un scurt istoric al asociației de la înființare până in prezent. Se dă citire raportului de 

activitate cuprinzând venituri, cheltuieli și propuneri de activități pentru anul 2021  

 

3.  Dl. Ștefănie Radu – Director General la SC Serviciul Public SA Geoagiu prezintă RAPORTUL de 

activitate pe anul 2020 al SC Serviciul Public SA. 

Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : aveți un plan de redresare ? 

Dl. Ștefănie Radu : vom vedea care sunt posibilitățile din bugetul local pe anul 2021. 

Dl. Vald Ovidiu : contracte încheiate pentru acest an aveți ? 

Dl. Stefănie Radu : nu avem contracte incheiate, este baza sportivă, dar incă nu putem deconta. 

dl. Vlad Ovidiu : situația este inacceptabilă, trebuie să veniți cu o soluție : ori demisie, ori 

redresare ! 

Dl. Stefănie Radu : in cele 2 luni cât a fost domnul Branea la conducerea Primăriei, nu am avut 

nici un contract de la Primărie, ni s-a dat de lucru și nu am primit nici un ban ! 

Dl. Vlad Ovidiu : nu încercați să ne trageți pe noi la răspundere pentru activitatea de atunci. 

Situația este clară : din ce câștigați puteți plăti salariile și celelalte cheltuieli ? Dacă nu atunci 

trebuie adoptată o hotărâre radicală. 

Dl. Primar : mai avem de plătit 24 mii lei de la blocurile ANL și 26 mii lei pe deszăpeziri, ar mai 

putea depune o situație de lucrări de vreo 20 mii lei la baza sportivă, ceea ce ar însemna plata 

salariilor pe anul trecut. Apoi vom analiza aici in Consiliul local si vom lua o decizie cu privire 

la ce se întâmplă cu această societate. 

 

4.  Dl Crisan Cosmin – consilier în cadrul Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, având 

delegate atribuțiile de Director – Președinte al Clubului, prezintă  RAPORTUL de activitate pe 

anul 2020 al Clubului Sportiv Gloria al orasului Geoagiu. 

Dna Homorodean Sanda prezintă aspectele financiare ale activității. 

 

5. Dna Homorean Silvia : la Gelmar au început lucrările pentru a 3-a pescărie, in câmp. A scăzut 

pânza freatică de nu mai este apa deloc in fantani. Dacă vine o inundație in Gelmar va fi totul 

distrus din cauza gropilor imense pe care le fac pentru a lua balastrul și apoi lasă totul așa. 

Dl. Pușcașu Gabriel : Elis Agregate SRL face lucrările, au autorizație de construire și toate 

avizele necesare. Dacă Autoritățile competente au verificat și le-au dat avize, inseamnă că nu 

există nici un pericol. Au aviz de la Apele Române, Mediu, ANRM, ANCPI, Direcția Agricolă. 

Noi nu puteam refuza eliberarea autorizației de construire. Mai mult, cei de la ANAR și APM 

vin si verifică excavațiile și nu le permit să realizeze decât ceea ce este prevăzut in proiect. 

X X X 

 

            Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                      SECRETAR,  

              Achim Sorin Iosif                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 


