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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  17.02.2021, 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. 

29 din 10.02.2021, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din cei 14 consilieri în funcție, lipsind motivat 

domnii Dîncșorean Aurel și Vlad Ovidiu. 

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

este legal constituita. 

Doamna Călugăr Carmen Maria,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 1/ 28.01.2021, 

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: Olea Coman Corina. Igna Angela, Susan Marius si 

Puscasu Gabriel. Participa la sedinta următorii cetățeni cu domiciliul in orașul Geoagiu : domnul Piele 

Marcel, domnul Cururuz Raul Andrei, domnul Cloambă Moise, domnul Văidean . 

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 28.01.2021, 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  aprobarea utilizării excedentului  bugetului local al orașului Geoagiu 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

2. Proiect de hotarare privind  inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

Nu sunt  probleme urgente inscrise pe ordinea de zi.   

 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata cu unanimitate de voturi . 

 

X X X 

 

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

hotarare privind  aprobarea utilizării excedentului  bugetului local al orașului Geoagiu rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, financiar 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. 
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        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  21 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind  inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Geoagiu. 

          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.  22 / 2021. 

X X X 

 

                 DIVERSE 

1.  Dna Secretar General prezintă  solicitarea de colaborare transmisă de AJF Hunedoara pentru 

depunerea unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul programului POCA pentru 

elaborarea unei strategii locale de dezvoltare a fotbalului si participarea la cursuri de formare 

specifice pentru manager/administrator structuri sportive si instructori sportivi, precum și 

propunerea de protocol. 

Dl. Primar : este o idee foarte buna pentru a obține acei bani pe axele care se deschid si pentru 

sport, ceea ce nu erau până acum deschise, dânșii împreună cu noi, cu cluburile sportive și până 

la urmă și Consiliul Județean va intra in parteneriat, pentru depunerea de solicitare pentru 

finanțare în perioada următoare. Chiar ieri când am discutat că o să fie astăzi ca și informare în 

CL, am vorbit cu dl Președinte al AJF HD și el ar fi de acord ca luna viitoare la ședința pe 

comisii să vină și să ne prezinte cum văd ei lucrurile și ce-și doresc prin această structură 

asociativă și dacă se găsește cadrul legal epentru a se depune cereri de finanțare, eu zic ca este 

foarte bine. Ați văzut, în primul rând scopul, este instruirea acelor persoane care conduc 

cluburile, în speță, Cosmin Crișan – directorul nostru de club, împreună cu antrenorii și o parte 

din jucători, care își doresc, ca după ieșirea din activitatea de jucător să devină antrenori. Se vor 

face aceste cursuri pe finanțările de pe axa respectivă. Dacă este viabilă această idee și AJF ține 

legătura cu consultanții și până la ședința din luna martie va veni să susțină și să ne propună ce-și 

doresc ei prin acest proiect de colaborare. 

Se supune la vot aprobarea colaborării cu AJF Hunedoara și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

  

2.  Dl. Văidean Adrian: Arată că a depus o solicitare pentru concesionarea terenului proprietatea 

orașului Geoagiu aflat în continuarea gospodăriei sale din satul Aurel Vlaicu, insa redevența 

stabilită de Consiliul Local de 1630 euro/an este foarte mare și nu o poate plăti. Intenționează să 

realizeze o investitție foarte mare, de peste 500 mii lei, iar o taxă atât de mare la primărie ar face 

activitatea falimentară. 

Dna Secretar menționează că redevența s-a calculat conform prevederilor legii nr. 50/1991, astfel 

incat să se recupereze pretul de piată al imobilului in termen de 20 ani, iar Consiliul Local nu 

poate stabili valoarea de pornire a licitatiei mai mica decat acest cuantum. 

Pe de altă parte, ținând seama de faptul că fermierii si-au creat un drum de acces prin acel teren 

pentru a nu intra prin sat, pe astfalt, cu pamant pe tractoare, nu este oportună concesionarea. 

 

3. Domnul Piele Marcel, in calitate de membru în echipa de elaborare si implementare a strategiei 

de dezvoltare locală a primarului orașului Geoagiu, prezintă planul operațional pentru 

dezvoltarea orașului Geoagiu în perioada 2021 – 2024. Se doreste realizarea a 5 zone de 

dezvoltare economică a orașului Geoagiu. Se prezintă liniile strategice pentru fiecare zonă de 

dezvoltare. Planul operațional de dezvoltare a orasului Geoagiu conține un număr de 54 de 

proiecte care se propun spre implementare, cu fonduri din programele operaționale europene, 

PNRR, PNDL și buget local. 

Se discută cu privire la proiecte, punctual, se fac propuneri pentru alte investiții. 
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Dl. Primar: eu zic ca suntem o echipă tânără de consilieri locali și fiecare, cred că își doreste să 

poată spune că in mandatul său s-au realizat lucruri bune in mandatul său. 

Planul va ramâne in dezbatere publică, se pot aduce imbunătățiri, pot fi eliminate unele proiecte 

daca le considerați neadecvate și vom căuta soluția legală pentru a fi aprobat. Acum se lucrează 

la strategia de dezvoltare a localității și peste 70% din proiecte sunt cuprinse in această strategie. 

Strategia se va face prin consultare cu toți cei implicați și interesați. 

Strategia de dezvoltare este un instrument important pentru depunerea cererilor de finantare, 

lipsa strategiei conducând la respingerea cererilor. 

Trebuie să ne concentrăm pe finalizarea PUG –ului orasului Geoagiu, document esențial pentru 

toate activitățile de pe raza orașului. 

 

Dl. Coca Nicolae: este o problemă mai veche, pe care am ridicat-o din legislatura trecută, legată 

de sistemul de irigații. Este o chestiune importantă. A doua problemă este legată de faptul că 

Geoagiu este o zonă inundabilă. Pe lângă toate modernizările, realizarea căilor de acces, sunt 

aproape 50 de ani de când s-au făcut toate lucrările hidrotehnice și cred ca ar trebui verificate sau 

făcute lucrări de reabilitare a lor, in acest sens aș vrea să le putem prinde in acest plan de 

dezvoltare. 

Dl. Primar: sigur, este o idee foarte bună. Referitor la primul punct, in anul 2018-2019 am 

inființat o organizație a utilizatorilor de apă pentru zona Folorât, în ideea de a solicita fonduri 

pentru reabilitarea sistemului de irigații. Toate demersurile noastre au făcute pentru o suprafață 

de circa 200 ha, am trimis toate documentele și sperăm să putem interveni pt modificarea 

ghidurile să fie eligibile si suprafețe mai mici de 2000 ha. Am hotărât sa nu inchidem asociația 

că poate va veni ministerul cu varianta de a fi eligibile și suprafete mai mici. 

Referitor la amenajarea cursurilor de apă, se pare că CNI va avea o măsură de finanțare pentru 

zonele din interiorul localităților. Anul trecut, prin presiunile pe care le-am putut face, Apele 

Române  au făcut aceea amenajare a Văii Geoagiului de la Pod Mahler la puntea de pe Teilor, 

dar este foarte puțin. Vom vedea ce prevede ghidul de finanțare și vom incerca sa depunem la 

CNI cerere de finanțare a lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă, măcar in zonele care sunt 

critice, pentru a evita inundațiile. 

Dna Opra Mirela: noi, echipa liberală, apreciem că ați avut in vedere astfel de proiecte de 

dezvoltare a comunității locale. Referitor la proiectul de modernizare a culoarului Mureș-Nord a 

fost inițiat de conducerea liberală a CJHunedoara, iar referitor la lucrările de modernizare a 

podului de peste râul Mureș, această lucrare este a consiliului județean? 

Dl. Primar: da, așa scrie in program și podul de la Homorod și cel de la Mahler. Așa cum știți, 

CJ Hunedoara a făcut licitatia, saptămâna trecută fiind ultima zi de depunere a ofertelor, urmează 

evaluarea ofertelor, desemnarea câștigătorului și eventual, contestații. Sperăm cât mai repede să 

înceapă lucrările. De la Halta Geoagiu la drumul Homorodului, pe celelalte trasee probabil se vor 

bloca pentru realizarea investiției de extindere a conductei de apă de la Râul Mare – Retezat. 

Sperăm să reușim să facem si alimentarea in Bozeș de la Folorât pentru a elimina cheltuielile cu 

taxa de branșament. 

Dna Opra Mirela: racordarea rețelei de gaze, ar trebui avută în vedere extinderea și in celelalte 

sate. 

Dl. Primar: sigur că da, dar toată șumea trebuie să înteleagă că pentru a obține bani trebuie să 

cheltuiesti bani. Am facut doar pentru pentru Bozeș-Băcâia că avem un agent economic și ar 

exista sanse mai mari să fie aprobat proiectul. Pentru acest proiect am cheltuit 140 mii lei, iar 

cofinanțare este de peste 1,7 milioane lei.  Acum trebuie să vedem câți bani ne vom permite să 

prevedem in buget pentru documentații tehnice, avize și studii. Dacă nu putem face 

documentațiile nu putem depune cereri de finanțare. 

Dna Opra Mirela: construire si amenajare capele, trebuie avute in vedere și Vlaicu și Geoagiu 

Bai. 

Dl.Primar: da, le avem in vedere, dar nu avem fonduri, trebuie identificate posibile surse de 

finanțare. 

Dl. Carască Alin: sunt identificate 2 parcele in Vlaicu , lumea e dornică să contribuie prin 

donații. 

Dl. Primar: când vom face adunările publice vom discuta in fiecare localitate. 
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Dna Opra Mirela: referitor la inființarea unei rezervatii de zimbrii in Homorod – Văleni, aici ar 

trebui să avem in vedere asigurarea semnalului pentru telefonie mobilă. 

Dl. Primar: inca din 2017 am făcut demersuri pentru aceste serviciu, dar nu sunt utilizatori și 

furnizorii serviciului nu doresc să facă investiții. Aș vrea să-l intreb pe Alin dacă este adevărat că 

în toamnă s-a montat o antenă pe Hotelul Ceres. Aceste echipamente nu se pot instala fără aviz 

de la ANCOM și de la primărie. Vom face o verificare ca toți furnizorii să funcționeze legal. 

 

 

4.  Dl. Cucuruz Raul: in fiecare an producătorii suferă pagube mari din cauza grindinei. Nu avem un 

sistem antigrindină, cel mai apropiat este in județul Timiș. Trebuie facute demersuri la 

Administrația Națională Antigrindină pentru instalarea unui punct de lansare in zona noastră. Un 

punct de lansare are o raza de 7 km, iar un punct in zona orașului Geoagiu ar acoperii toată 

localitatea. 

Dl. Primar: colegii mei își notează și vom face adresă către această Administrație Națională 

pentru a solicita instalarea unui astfel de echipament. 

 

5. Dl Cucuruz Raul: prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Bugetare participativă în orașul Geoagiu” și a Regulamentului privind procedura de derulare a 

proiectului. Alocarea financiară este foarte mică de circa 3% din impozite și taxe și acest proiect 

își propune să implice comunitatea in luarea deciziilor administrative. Eu m-am gândit la suma 

de 100 mii lei pentru 5 proiecte, anual. Nu este o sumă mare și se pot face proiecte importante 

pentru  comunitatea locală.  

Dl. Piele Marcel: aceste proiecte s-au implementat in multe din localitățile din țară. Proiectul este 

bun dar mai trebuie lucrat pe forma lui. 

Dl. Cucuruz Raul: este irelevant cine propune proiectul, nu se pune problema dreptului de 

proprietate intelectuală, important este ca proiectul să se realizeze. 

Dl. Groza Ctin: dacă nu se depune nici o propunere de proiect? 

Dl. Cucuruz Raul: dacă nu se propune nici un proiect,  banii, prin rectificare bugetare, se pot vira 

la alte cheltuieli. 

Dl. Primar: ar fi bine ca aceste sume să se aloce de pe un an pe altul. Trebuia să alocăm o sumă 

de bani pentru bugetarea  participativă. In acest an trebuie să alocăm fonduri in principal pentru 

finalizarea investițiilor in curs, iar dacă ne vom permite vom aloca o sumă pentru aceste proiecte 

participative, iar dacă nu vom vedea pe parcurs.  

Dl. Cucuruz Raul: sigur, dacă nu se poate anul acesta nu este obligatoriu, oricum proiectele se 

pot desfășura pe unul-doi ani, se poate aproba metodologia luna viitoare, iar apelurile de proiecte 

vor fi lansate in funcție de posibilitățile financiare ale bugetului local. 

Dl. Bogdan Tiberiu: privitor la modul de utilizare a banilor, am înțeles că cei care vor propune 

proiectele sunt persoane fizice, avem cadru legal pentru a da bani unor persoane fizice? 

Secretar: nu, nu este vorba să dăm banii cuiva. Cetățenii vin cu propuneri de activități – lucrări 

care se fac pe domeniul public, se face o prioritizare și Primăria face acele activități. 

Dl. Coca Nicolaie: practic se vrea alocarea deciziei către cetățeni, ei plătesc impozite și taxe și o 

parte din acești bani să se întoarcă pe activități pe care le cer acești cetățeni. 

Dl. Pușcașu Gabriel: este un mod de participare directă a cetățenilor la modul de utilizare a 

banilor publici. 

 

6. Dna Opra Mirela: coșurile de gunoi și bancile din parcul din Geoagiu Băi sunt foarte degradate. 

Tot lemnul este putred și rupt, trebuie înlocuite și eventual făcute reparații unde se poate. De 

asemenea, in zona Vilei 6 este un lemn tăiat și suspendat intre crengile celorlalți copaci și poate 

oricând să cadă. 

Dna Călugăr Carmen: am făcut adresă dlui Dobra să ia măsuri pentru îndepărtarea acelei crengi, 

pt că este pe terenul lui și el l-a tăiat. 

Dl. Primar: am inceput deja lucrările de toaletare și de curățenie de primăvară in stațiune. 

Dna Opra Mirela: la Vila paralelă cu ștrandul sunt depozitate deșeuri din construcții care se văd 

foarte urât. 
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Dl. Primar: deținătorii Vilei au făcut lucrări de reabilitare și au depozitat molozul acolo, le vom 

face adresă să facă curățenie. 

 

7. Dl. Pleniceanu Mihai: aș vrea să ridic și eu o problemă. Pe drumul spre Rapolt, in zona satului 

Cigmău am văzut că se face toaletarea arborilor.  

Dl. Susan Marius: da se curăță arboretul de pe ambele părți ale drumului. Domnul consilier 

Bogdan Tiberiu este implicat acolo, a fost o inițiativă a dânsului. 

Dl. Pleniceanu Mihai: in curbă trebuie curățat și pe partea dreaptă, că există un mare pericol de 

accidente, până la intrare in Geoagiu, stânga –dreapta trebuie curățat.     Altădată se curăța și se 

zugrăveau copacii, acum avem pe cei de la 416 să le dăm ceva de lucru. 

Dl. Susan Marius: am reușit să-i implicăm pentru că a fost arboret mai gros și l-au putut folosi la 

foc. Dar pe acolo sunt salcâmi, iar după cei tai in anul următor lăstăresc foarte mult, am făcut in 

fiecare an, dar dacă nu mai este lemn de foc este greu să-i mobilizezi. 

Dl. Primar: din martie încolo vor incepe lucrările pentru curățenia de primăvară și vom avea in 

vedere să curățăm tot lăstărișul și arboretul de o parte și alta a drumului, până la iesirea de pe 

teritoriul orasului Geoagiu. 

 

 

 

X X X 

 

            Nemaifiind alte probleme, doamna Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              SECRETAR,  

              Călugăr Carmen Maria                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 


