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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  29.03.2021, 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. 

74 din 17.03.2021, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali din cei 14 consilieri în funcție,  fiind prezent și dl 

Almășan Ioan care va depune jurământul. 

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,  Susan Marius si Puscasu 

Gabriel.  

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 17.02.2021, nu sunt obiectiuni si este supus spre 

aprobarea consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi.   

 

X X X 

 

2. Avand in vedere ca a fost validat mandatul de consilier local al supleantului Almășan Ioan prin 

Încheierea Civilă nr. 136/CC/2021, pronunțată de Judecătoria Orăștie în ședința din data de 

11.02.2021, definitivă în data de 27.02.2021,  se va trece la ceremonia depunerii 

juramantului. 

           Doamna Cimpoeșu Maria il invită pe domnul Almășan Ioan sa citeasca juramantul, iar acesta se  

prezinta in fata  mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituția Romaniei și Biblia. 

Consilierul pune mana stanga atat pe Constitutie, cat  și, pe Biblie,  și  da citire juramantului, dupa care  

semnează juramantul de credinta, care este imprimat pe un formular special.  Un exemplar al 

juramantului se pastreaza la dosarul de sedinta, iar al doilea se inmaneaza consilierului local ales. 

 

X X X 

 

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

 

1. Proiect de hotarare privind modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Consiliului Local Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotare privind modificarea  organigramei și statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor, serviciilor și direcțiilor publice din 

subordinea Consiliului Local Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotare privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în 

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și  transfer 

actualizate. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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5. Proiect de hotare privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de 

reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotare privind  stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor 

acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în 

semestrul II al  anului  școlar  2020 – 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată 

a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotare privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul 

serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar,  din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

                                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 
1.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public al 

orasului Geoagiu  . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60739 Geoagiu din 

proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Pe ordinea de zi este înscris Raportul Primarului orasului Geoagiu privind starea economico-socială a 

Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul 

privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul  2020 . 

 

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 modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol. 

           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.  23 / 2021. 

 

X X X 

 

             La punctul doi 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. 

        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.  24 / 2021. 

X X X 

 

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

hotarare privind modificarea  organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor, serviciilor și direcțiilor publice din subordinea Consiliului 

Local Geoagiu. 

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

        Discuții : 

Dna Opra Mirela : cât la sută din bugetul local îl reprezintă cheltuielile de salarizare ? 

Secretar : pentru anul 2020, la un buget total de 21 milioane lei, cheltuieli de personal au fost circa 6 

milioane, deci un procent de 30%. 

Dl. Vlad Ovidiu : trebuie o explicație foarte clară pentru toate aceste angajări. Toată lumea este extrem 

de nemulțumită și de reticentă când aude că se fac din nou angajări la primărie. 

Dl Primar : am discutat din ianuarie că trebuie să rezolvăm problema serviciului public. Dacă desființăm 

societatea trebuie să angajăm la primărie muncitorii, pentru că avem nevoie de ei, iar costurile sunt mai 

reduse în acest mod. Am hotărât împreună că aceasta este cea mai buna soluție. Iar pentru posturile de 

funcționari este nota de fundamentare, trebuie ocupate aceste posturi pentru avem nevoie de oameni in 

acele compartimente. La situatii de urgentă avem nevoie de un salariat calificat, să putem autoriza 

SVSU Geoagiu, la proiecte este un singur angajat care nu mai poate să facă față de volumul mare de 

lucru și este absolut necesar un specialist in domeniul tehnic, domnișoara Marcu este economist, face tot 

ce ține de ea, dar pe șantier și la situațiile de lucrări este necesară o persoană calificată și cu experiență 

în constructii. La asistență socială au plecat doi salariati și am hotărât să scoatem la concurs doar un 

post, volumul de muncă pe beneficii sociale este foarte mare și trebuie mers pe teren. 

Dl. Vlad Ovidiu : până la urmă cu Serviciul Public SA ce se intamplă ? Câți oameni mai au ? 

Desfășoară activitate ? Și-au luat salariile ? 

Dl. Primar : au incasat din restanțe, dar nu sunt la zi.Acum mai trebuie să alocam bani din buget, ca să 

putem să o închidem, dar trebuie să plătim salariile la zi, să –și plătească datoriile la stat, au câteva 

contract pentru care și-au asumat răspunderea că le finalizează : baza sportivă, la gradinită, la scoala din 

Homorod Joseni. Eu nu sunt de acord să aprobăm inchiderea societății și să preluăm noi datoriile. 

Dna Opra Mirela : și ce s-a hotărât, care vor trece la Primărie ? 

Dl. Primar : care își depune dosarul. Acum avem scoase la concurs 3 posturi și vom mai scoate inca 6 

posturi. Noi în plus nu luam angajați, sunt mai puțini decât la Serviciul Public, unde oricum tot noi  

trebuia să asigurăm veniturile, dar acolo erau in plus la orice factura : TVA -19%, impozit – 10 %, 

indirecte – 5%, profit -5%, toate aceste cheltuieli nu vor mai exista, noi vom plăti doar salariile și vom 

achiziționa materialele de construcții, carburant. Vom face aceeași muncă : curățenie, cosit, 

acostamente, întreținere drumuri, etc.  

Dna Opra Mirela : și Presecan va fi angajat șofer, tot la Primărie. 

Dl. Primar : Presecan rămâne deocamdată la SPIL pentru că utilajele trec efectiv in patromoniul nostru 

in 2 luni de la publicare in Monitorul oficial a hotărârii de reducere a capitalului social, apoi îl vom lua 

la primărie. Acum ati văzut trecem postul de sofer de la Gospodărie Comunală la SVSU, acolo este și 

Todea Sorin care lucrează pe buldoexcavator și am propus sa fie utilajele la situații de urgență, să putem 

și aloca banii pentru funcționarea lor : ulei, filtre, cauciucuri, piese. 

Dl. Danciu Aurel : din câte știu eu de când s-au cumpărat acele utilaje au fost destinate SVSU. 

Dna Opra Mirela : La SPIL au angajat un inginer pe partea tehnică ? 

Dl. Primar : documentele  și le asumă directorul, de intocmit le intocmesc dl Mihalache sau dl. Borza. 

        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.  25 / 2021. 
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X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 

Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și  transfer actualizate. 

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

        Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : înțeleg că tariful pentru urban este 9,18 lei/persoană/lună și tariful pentru rural este 

4,48 lei/persoană/lună, dar noi cum suntem oraș toată lumea plătește la fel, atunci de ce aprobăm și 

tariful de rural : 

Dl. Primar : așa este tariful, numai deocamdată se plătește la fel. 

Secretar : această hotărâre trebuie adoptată de toate UAT-urile din județ, iar în AGA se aprobă toate 

tarifele, și reprezentantul noastru trebuie să voteze cu privire la toate tarifele. 

Dl. Vlad Ovidiu : din punctul meu de vedere prețul este mare, foarte mare, la noi toți locuitorii plătesc 

dublu doar pentru că suntem oraș. Mai am o întrebare : spune-ți vă rog, persoanele care stau in zone mai 

greu accesibile și nu ajung la ai să le ridice gunoiul, ce se întâmplă ? 

Dl. Primar : nu le facturează. 

Dl. Vlad Ovidiu :știam că există obligativitate ca toată lumea să aibă contract. 

Secretar : da, deci legea așa prevede ca toți utiliztorii să aibă contract, mai mult, noi avem aprobată taxa 

specială de salubritate pentru utilizatorii care nu au încheiat contract cu operatorul. Ne învârtim într-un 

cerc vicios, cei care nu au contract refuză să plătească taxa pentru că nu au pubelă și nu li se prestează 

serviciul. Toate aceste deșeuri sunt pe marginea pârâurilor și a drumurilor. 

Dl. Vlad Ovidiu : care este soluția ? 

Secretar : soluția este să le impunem aceea taxă de salubrizare și să o recuperăm prin executare silită. 

Problema este că de anul trecut din aprilie, Brai-Căta SRL facturează orașului Geoagiu serviciile pentru 

toate persoanele fizice care nu au contract, circa 3300 persoane, am restituit toate facturile cu refuz la 

plată, au inceput procedura de executare silită, iar acum sunt în instanță cu constestație la executare și 

vom vedea soluția, dacă se respinge contestația, înseamnă ca din bugetul local va trebui să achităm 

aceste facturi și in viitor vom plăti lunar, astfel vom fi obligați să încasăm taxa de salubrizare. 

Dl. Vlad Ovidiu : de acord, eu vorbesc efectiv ce se întâmplă, cine nu are contract, nu îi ridică nimeni 

gunoiul. 

Secretar : nu există astfel de situații. Operatorul colectează toate deșeurile care sunt scoase la porți în 

zilele de colectare, nu se tine seama de contract. În sate și în Geoagiu, în mai multe locații, sunt 

platforme de colectare a deșeurile unde se află și pubelele de 1,1 mc, cele negre, în care cetățenii pot să 

depoziteze deșeurile menajere. 

Dl. Coca Nicolae : și unde este diferența, unii au contract și plătesc, iar alții refuză să plătească și să 

încheie contracte și depozitează deseurile în pubelele publice, deci beneficiază de serviciu. 

Secretar : împotriva celor care nu au contract se va emite decizia de impunere pentru taxa specială de 

salubritate și se va incepe procedura de executare silită. Taxa de salubrizare este cu 20% mai mare decât 

tariful. Ideea fiind să motivăm cetățenii să încheie contracte. 

Primar : am făcut o actualizare a bazei de date a componenței gospodăriilor, de la registrul agricol și nu 

vine nimeni de la ei, deși și-au asumat la ședințe să trimită echipe in teren pentru contractare, noi ne-am 

obligat să-i sprijinim. Dacă vin la 8 dimineață nu găsești pe nimeni acasă. Trebuie mers in weekend, 

după ce iasă oamenii de la biserică. Acum avem aceea acționare în instanță, noi, Orăștia, vreo 3 

localități suntem cei care am contestat acele facturi, care nu mi se par normale, că ei zic că respectă 

contractul de delegare, că trebuie să ne asumăm noi primăriile pierderile pe care le are societatea din 

neîncheierea contractelor. Eu i-am întrebat, cand facturati cantitatea de deseuri pentru acele 3000 de 

persoane, ați ridicat de peste tot deșeurile ? La noi este mai greu, ca colectarea se face din poartă în 

poartă, în orașele mari au o scuză, sunt containerele mari ei nu stiu cine depozitează deseurile. 

Dl. Vlad Ovidiu : eu am fost cu copii pe lângă Vale în Bozeș. Să știți că este plin de gunoaie, peturi, 

mizerie și dacă sunt în Bozeș, sunt convins că sunt peste tot. Prima dată trebuie să le oferim oamenilor 

posibilitatea de a pune într-un loc deșeurile, de a se asigura colectarea și apoi trebuie să intervenim, să 
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fie aplicate sancțiuni. În alte țări oamenii nu sunt civilizați pentru că in gena lor ceva, respectă regulile 

de frica sancțiunilor.  

Dl. Primar : noi am discutat și la ședința pe comisii despre încăpățînarea unor primari care nu au vrut să 

supună aprobării pachetul de măsuri conform OUG nr. 74/2018. Cand se va aproba la nivelul ADI SIGD 

Hunedoara acest pachet de măsuri operatorul Brai-Cata va fi obligat să monteze cipuri la pubele și să 

cântărească cantitatea de deseuri pe care o colectează de la fiecare gospodărie, va trebui să colecteze 

selectiv din toate localitățile și să aplice tariful de rural in sate și tariful de urban in Geoagiu. Se va 

schimba complet relația cu operatorul, dar până atunci trebuie să mergem cu prestarea serviciului așa 

cum este. Până acum toate părțile au acționat in instanță celelalte părți. Atât timp cât nu au contracte pe 

diferența de populație facturează la primărie. Noi am făcut acum actualizare, din registrul agricol, dar nu 

reusesc sa incheie contracte. 

Dl. Carasca Alin : sunt multi plecați pe dincolo, eu stiu apartament in Vlaicu unde sunt cu mutatie 30 si 

locuiesc efectiv numai 2 persoane. 

Dl. Primar : am discutat si problema celor plecați, avem pe cei care au garsonierele sau apartamente in 

Geoagiu Bai, oamenii aia nu stau acolo, le folosesc cel mult 4 luni, ei sunt obligati să încheie contract și 

să depună o cerere de suspendare pentru că acolo nu sta nimeni și nu se ridică gunoi. Când merge la 

sediul din Orăștie al SC Brai-Căta și întreabă un funcționar de acolo li se răspunde ”noi nu putem face 

așa ceva”. 

Dl. Almășan Ioan : este necesară amplasarea unor containere pentru materiale din constructii. Dacă 

veniți la Gelmar și vedeți ce-au depozitat pe camp vă înspâimântați. 

 Dl. Primar : cine sa-l pună și cine plătește că-l ridică ? 

Dl. Almășan Ioan : cei de la salubrizare. 

Dl. Primar : nu au in obiectul de activitate, in contractul de delegare nu este această activitate. Este 

obligatia noastră, a administrației locale să identificăm amplasamente pentru colectarea deseurilor din 

constructii si să încheiem contract cu o firmă autorizată care să le ridice. Noi avem o hotărâre pentru 

rambleierea gropii de la Băcâia, dar acolo se poate depozita numai pamant inert din constructii și 

excavatii. Se promite că prin PNRR se vor finanța platforme pentru depozitarea deseurilor din 

construcții și pentru gunoiul de grajd. Trebuie sa identificăm zonele unde le putem realiza să le 

autorizăm și să găsim operatorul care le va prelua. 

Dl. Danciu Aurel : dar la Orăștie au o firmă care aduce conteiner și îl umpli, plătești și îl ridică, cine 

sunt ? 

Dl. Primar : este firma lor, fosta Salub, l-am rugat pe primarul de la Orăștie să ne ajute și să preia 

deșeurile din construcții și din Geoagiu, dar nu este de acord pentru că nu fac față la nevoile lor. 

Dl. Vlad Ovidiu : bun și societatea primăriei noastre nu poate să facă asta ? Eu mă gândesc la altceva, 

când emiteți o autorizație de demolare ce se întâmplă, legal, cu materialele din demolare. 

Dl. Primar : titularul declară pe propria răspundere că are unde să-și depoziteze molozul. 

Dl. Coca Nicolaie : când se emite o autorizație de construire este obligatoriu să indice autoritatea locală 

locul in care se pot depozita deșeurile din construcții. 

Dl. Vlad Ovidiu : consider că este un cerc vicios, Trebuie să ne oprim și să identificăm o soluție și să 

procedăm ca atare.   

dl. Primar : până nu adoptă toate consiliile locale pachetul de măsuri pe OUG 74 nu se va putea face 

nimic. Vom incerca să realizăm câteva platforme de depozitare pentru deseuri din construcții. 

Dl. Vlad Ovidiu : trebuie oferită posibilitatea de a avea unde să depoziteze deșeurile și apoi urmăriți cei 

care aruncă pe văile apelor, pe câmpuri sau in alte locuir publice și sancționați drastic, pentru numai așa 

putem stopa acest fenomen. Știm că nici un primar nu amendează oamenii in ultimii 2 ani de mandat, 

dar in acest an trebuie să luăm măsuri. 

Dl. Primar : da, dar trebuie să le putem la dispoziție locuri de depozitare. Luăm exemplu Cartierul, unde 

de când se ocupă Petre este mai curat decât înainte, pentru că știți că făceam câte o campanie de 

curățenie amplă și ținea câteva zile, apoi aruncau noaptea, nimeni nu-i vede, aruncau la râu. Trebuie să 

le dai soluție, să nu arunce in râu, unde-i învățat, atunci unde să arunce ? 

Dl. Pleniceanu Mihai : da, dar iarăși nu-i corect. Noi plătim o amendă de 80.000 lei că ei aruncă în râu, 

ei nu plătesc nici gunoiul, nici impozitele și am impresia că aceeași oameni sunt cei care plătesc gunoiul, 

plătesc impozitele și tot din banii lor se plătesc și sancțiunile pentru cei care nu plătesc nimic. 

Dl. Primar : trebuie să identificăm niște zone unde să poată depozita deseurile, altfel nu putem să 

aplicam sanctiuni. 
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Dl. Vlad Ovidiu : si ce vă oprește să le identificați și să le amenjați ? déjà este primăvară, ieșim din casă, 

trebuie luate măsuri. 

Dl. Groza Constantin : trebuie să se dea consilierilor o împuternicire, ca voluntar, să facem acțiuni de 

identificare a celor care aruncă gunoaie în locuri nepermise. Trebuie să avem posibilitatea de a face 

ceva, un proces-verbal, ceva cu autoritate. 

Dl. Bogdan Tiberiu : noi nu putem să dăm amenzi ! 

Dl. Primar : în funcție de cât ne va permite bugetul, vom încerca să montăm camere de filmat în zonele 

cele mai uzitate.   

Dl. Groza Constantin: statul nu asigură suficienți oameni pentru verificare, nu are cine să supravegheze 

ca să poată să-i identifice pe cei care aruncă gunoiul in locuri nepermise.In tările din vestul Europei 

sancțiunile sunt foarte mari și regulile sunt stricte. 

Dl. Danciu Aurel: pentru oamenii care stau în locuri greu accesibile, cum e la Văleni, la Mermezeu, 

unde sunt și foarte bătrâni, e rezonabil să plătească primăria. Oamenii ăia nu au venituri, nu au pubele și 

mașina de gunoi nu ajunge la ei, dar cei care stau la stradă asfaltată nu este de acceptat să nu aibă 

contracte de gunoi și să nu-și plătescă serviciile de salubritate. Dar știm că pe orice sat găsești minim 10 

care nu au contract.Problema asta trebuie rezolvată întâi. 

Dl. Susan Marius: este normal să le oferim o soluție, dar putem să luăm măsuri astăzi, pentru că acolo 

unde Brai-Cata poate intra să ia gunoiul toată lumea trebuie să aibă contract și pubelă, iar cei care nu au 

pot fi sancționați. Din 7000 de oameni au contract 2500, ce ne oprește ca celor 4500 care nu au contract 

să le aplicăm sancțiuni? 

Dl. Pleniceanu Mihai: dar nu putem face o comisie care să verifice cine are contract și cine nu ? 

Dl. Susan Marius: s-a făcut asta, se știe cine are contract și cine nu! Daca astăzi idetificăm pe cineva 

care aruncă gunoi în locuri nepermise putem să-l amendăm, că are soluție legală: să încheie contract cu 

Brai-Cata. 

Dl. Carașcă Alin: trebuie ieșit din birou, câte 2 ore pe zi, maxim, trebuie mers pe teren.Eu când am fost 

la primărie am aplicat 2 amenzi celor pe care i-am găsit aruncând gunoi pe Vale. 

Dl. Vlad Ovidiu: soluțiile trebuie să le găsească executivul primăriei! 

Dl. Susan Marius: domnul consilier, soluțiile trebuie să le găsească executivul primăriei, dar dvs trebuie 

să veniti in sprijinul nostru și să informați oamenii că vor fi pasibili de amenzi. De foarte multe ori vine 

lumea la primărie și sunt revoltați oamenii că este plin de gunoaie și îi intrebăm: dar cine aruncă 

gunoiele? Iar răspunsul este: nu știu, nu mă bag! 

Dl. Primar: sunt date avertismente, sunt si câteva amenzi aplicate unor locuitori din Cartier. 

        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.  26 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 

50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor 

care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta 

Dunării”, cu modificările și completările ulterioare. 

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

        Discuții : 

Dl. Danciu Aurel : aici nu se poate acționa împotriva celor care nu au contract la gunoi și cei care au 

restanțe ? 

Dl. Primar : sunt somațiile emise și după 1 aprilie vom pune titluri executorii. Am fost destul de 

îngăduitori cu ei, am avut și anul trecut și anul acesta facilități fiscale- scutirea de la plata majorărilor, o 

parte au venit și au plătit, dar mulți sunt indiferenți. 

Secretar : sunt tiparite pentru 1000 de contribuabili inființările de poprire pe cont, pentru fiecare bancă. 

Contribuabililor le-am trrimis înștiințările de inființare a popririi ca să aibă timp sa – si plătescă, cine 

doreste, și să știe că li se blochează conturile. După data de 01.04, dna Pascu va merge la fiecare bancă 

din cele 5 care funcționează în zona noastră și va duce adresele de infiintare a popririi, iar din cele 1000 
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de persoane debitoare consider ca cel putin 500 au conturi deschise la banci, nu neapărat pentru 

economisire, cont pentru subventii, salarii, pensii, etc. 

        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.  27 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind  stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de 

la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul II al  anului  

școlar  2020 – 2021. 

          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. 

  

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  28 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului 

Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri. 

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

              Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : cum am discutat in sedinta pe comisii, dacă mai sunt cazuri de genul acesta, ideal ar fi 

să vindem la toată lumea. 

Dna Carmen Călugăr : le vindem la toată lumea, dar nu le putem impune la toți odată să cumpere, in 

funcție de cum au bani, oamenii solicită cumpărarea și promovăm proiectul de hotărâre. 

        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.  29 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de 

salubrizare din orașul Geoagiu. 

         Se prezinta raportul Serviciului RAGC  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.  30 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de inventar,  din 

proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 
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          Se prezinta raportul Compartimentului Contabilitate, Salarizare 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.  31 / 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 

trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public al orasului 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.  32 / 2021. 

 

X X X 

 

              La punctul doi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare privind 

aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60739 Geoagiu din proprietatea Statului Român în 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.  33 / 2021. 

 

 

                 DIVERSE 

1.  Secretar : conform Codului Administrativ se prezintă Raportul privind starea economico-socială a 

Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi 

raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului pe anul 2020. 

2. Dl. Primar: având în vedere că UAT orașul Geoagiu a fost declarat eligibil pentru finanțarea 

nerambursabilă, din fonduri europene, a documentațiilor tehnico-economice aferente investiției 

”Regenerare urbană a zonei centrale a orașului Geoagiu, județul Hunedoara”, prin care se 

urmărește modernizarea localității prin adoptarea unor soluții urbanistice cât mai apropiate de 

natură se impune încadrarea in proiect a unei suprafețe cât mai mari din ceea de reprezintă centrul 

orașului Geoagiu, respectiv, teritoriul de la Pod Mahler până în zona Șmila, inclusiv o parte din 

incinta împrejmuită a unității de învățământ. Propun să numiți o comisie care să aibă o 

întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu 

pentru a discuta cu privire la oportunitatea extinderii proiectului și în zona aflată în baza materială 

a unității de învățământ și în ceea ce privește avantajele/beneficiile pe care acest proiect le poate 

aduce în mod direct liceului. 

Dna Opra Mirela il propune pe dl Vlad Ovidiu. 

Dl. Primar: dl Danciu fiind singur din partea partidului său și dna Călugăr Carmen din partea 

PSD. 

Comisia este formată din domnii consilieri locali: Călugăr Carmen, Vlad Ovidiu și Danciu 

Aurel, iar la întâlnire vor participa dl Susan, dl Pușcașu, noi, ca să știm ce hotărâre vom lua. 

Vom lua legătura cu dl Director sa stabilim când poate convoca consiliul de administrație. 

3. Dl. Primar: referitor la plombele și reparatiile la drumul princiapl, ca stiu ca ne doare pe toți, e 

normal ca nu putem fi indiferenți. După cum știți proiectul Culoar Mureș Nord este in faza de 
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evaluare, posibil până la jumătatea lui mai 2021 să se dea ordinul de incepere lucrări. Până atunci 

trebuie să gasim o soluție pentru reparatii prin plombare, de la Drumul Homorodului la Geoagiu 

Băi, de la Pod Mahler la intrare in Rapolt și in Bozeș. Am fost pe teren cu reprezentanți de  la CJ 

Hunedoara și ne-au spus ca până la 01.04 drumurile sunt la firma de deszăpezire, iar după 01.04 

intră în actvitate firma de întreținere a drumurilor și vor incepe lucrările de reparații. Ne vor ajuta 

cu plombele pe drumul județean, dacă se intârzie va trebui să le facem cu bani din bugetul local. 

Sper să avem intelegere de la CJ HD, ținând seama si de stațiune, și să se realizeze reparațiile . 

Rugămintea ar fi să avem o întâlnire și cu reprezentanții bazelor turistice sa vedem ce putem face 

noi. 

Dna Opra Mirela: am discutat cu dl Groza și zicea că nu pot deschide de la 01.04 ca nu au 

rezervări. 

Dl. Sorin Achim: din data de 15.04. se deschide. 

Carasca Alin: am nevoie de masină să transporte niște crengi. S-a toaletat si sunt toate resturile 

adunate lângă hotel, trebuie doar incarcate si transportate. 

Dl. Primar: noi am afisat pe site o informare cu privire la responsabilitățile de gospdărire 

comunală a cetățenilor și le vom trimite și personal cu privire la obligatia de a-și intreține zona 

publică din jurul casei. Vom intesifica actiunile de verificare și cine va fi gasit că aruncă gunoi pe 

zonele publice va fi sancționat aspru. 

Va propun să fiți de acord ca pe drumurile publice să verificăm toate imobilele, să facem o 

comisie și să începem procedurile de aplicare a impozitului majorat cu 500% imobilelor care sunt 

lăsate in paragină. 

Dl. Coca Nicolaie: vă rog să le săuneți celor care sunt cu curățenia, aici la Profi, mulți clienți 

aruncă ambalajele produselor in șantul din fața casei noastre. Noi facem curățenie, dar suntem 

noi vinovați ca in fața casei sunt gunoaie. 

Dna Calugăr Carmen: nu sunteți dumneavoastră vinovat. Acolo mai trebuie să punem cosuri. 

Dl. Primar: vom vedea la buget cum putem să alocam o sumă și pentru achiziționarea de coșuri 

de gunoi si banci. Trebuie să mai punem cosuri in zona magazinelor, a școlilor, pe trotuare, că 

oamenii dacă nu au un cos in apropriere aruncă pe jos. Și in parcuri mai trebuie să înlocui 

bancile, ca sunt rupte, putrezite. 

 

4. Dna Opra Mirela: drumurile de câmp ar trebui putin amenajate că incep lucrările agricole și este 

imposibil să ajungi cu utilajele in câmp, sunt gropi foarte mari. 

Dl. Primar: vom face o adresa la Apele Române să ne permită să luam material din pârâuri și să 

facem o campanie de lucrări de reparații pe drumurile de câmp, cu utilajele noastre și să vina si 

cetățenii cu utilaje și in câteva zile am pune la punct aceste drumuri.  

Ar trebui să facem o Comisie și pentru verificarea lucrărilor la Elis Agregate și să dicutăm cu ei 

ce obligații au conform Acordului de Reabilitare a drumurilor. Și acum 2 ani au fost cooperanți și 

ne-au ajutat cu toate lucrările de reparatii pe drumuri, acolo unde au fost solicitate. 

In comisie să fie dl Danciu, 2 de la PNL, 2 de la PSD cu Agricolul și tehnicul sa mergem la fața 

locului, să vedem cum lucrează. 

Sunt propusi: dl Almășan Ioan și dl. Carașcă Alin de la PNL, iar de la PSD: Homorodean Silvia și 

Groza Constantin. 

Vom merge să discutăm cu ei: să ude tot timpul drumurile să nu se aseze praf pe culturi, să pună 

material pe drumuri, au utilaje, să ne facă drumul de la Vlaicu la Gelmar, drumurile de câmp să 

pună material și să-l cilindreze. 

Membrii comisiei e bine ca sunt din sate și le pot spune oamenilor ce se va face. 

Dl. Susan Marius: in Vlaicu avem o mare problemă că trebuie decolmatat Pârâul Vaideiului, care 

este colmatat la nivelul pășunii cailor, iar la orice ploaie inundă pășunea, noi nu avem utilaje 

pentru lucrare că trebuie un excavator mare. În zona Bârceana o putem rezolva noi, dar la 

decolmatare nu putem. 

Dl. Primar: când vom merge cu comisia la excavații, va trebui să mergem și la Izvorul Rece să 

vedem ce varinată găsim acolo, că la orice ploaie inundă zona Doaia. Dacă avem înțelegere la dna 

Florea Angela sa ne permită sa facem un baraj, care să preia apa cand are debit mare și să permită 

scurgerea unui debit pe care îl poate prelua Valea fără să inunde. Am incercat să facem o preluare 
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in Pârâul Pișchințului, dar terenurile oamenilor sunt cu 1 m mai sus de albia pârâului Vaideiului și 

nu se poate face un canal. 

Dl. Coca Nicolae: trebuie consultati si cei de la Apele Române. 

Dl. Primar: binențeles, vom discuta și cu cei de la Apele Române și d ela ANIF. In urma 

adreselor din noiembrie, cei de la drumurile naționale au realizat lucrările la Vlaicu. I-am spus 

inginerului că este căzut parapetul la Izvorul rece și trebuie facută reparația. 

5. Dl. Vlad Ovidiu: domnule primar vorbim de 5 luni de situația dlui Decebal de la Geoagiu Bai, 

spune-ți-mi ce măsuri s-au luat, care este situația astăzi? 

Dl. Primar: nu e finalizată documentația tehnică. 

Dna Carmen Călugăr: azi am discutat cu dl Pușcașu și le-a trimis somație să elibereze aleea de 

acces. Iar pentru autorizația de construire le-a prelungit termenul pentru că nu e gata 

documentația topografică. 

Dl. Vlad Ovidiu: domnule Primar vă rog să nu le mai permiteți să ne sfideze pe noi și pe dvs, de 5 

luni nu este eliberată aleea. 

Dna Carmen Călugăr: Cătălin Decebal a fost plecat din zonă, acum se întoarce și el și se va ocupa 

de acest aspect. Să-și termine documentația tehnică și să vina pentru certificat de urbanism. 

Dl. Vlad Ovidiu: tot aici am discutat de 3 luni de o punte la Bozeș la nana Ana Moța, sunt lucruri 

mărunte pentru oameni. Nu cerem nimic pentru noi personal, e vorba de oameni, eu cred că e rea 

voință. 

Dna Carmen Călugăr: sunt pregătite materialele și când ne va permite timpul vom face lucrarea, 

nu este rea voință, dar nu am avut cu cine să lucrăm. 

Dl. Vlad Ovidiu: o altă chestiune este legată de acțiunea de vaccinare, care a fost o reușită. Mă 

intreabă multă lume, care au fost criteriile de intocmire a listei cu persoanele care s-au vaccinat, 

pentru că oamenii au multe informații greșite. Spun ca dna Viceprimar s-a ocupat și sunt și 

oameni sub 65 de ani, fără boli cronice, care s-au vaccinat. Nu poți mulțumi toți oamenii. Unde 

există această listă? 

Dl. Primar: la DSP este lista. Noi am cerut să se mai facă o campanie la Geoagiu, dar dl Prefect a 

spus că se deschide un centru de vaccinare la Orăștie la spital. In Hunedoara au fost 5 campanii 

de vaccinare mobile. In perioada următoare nu se vor mai aproba aceste caravane. Dacă făceam 

reclamă veneau 700-800 de oameni, dar inițial aveau 90 de doze. 

Dna Viceprimar: pentru persoanele nedeplasabile se va face o caravană mobilă și vor fi vaccinați 

la domiciliu. 

Dl. Primar: directorul DSP ne-a spus ca in curând vor primi medicii de familie atribuții de 

vaccinare și materiale pentru a avea acces cât mai rapid persoanele vârstnice și cronicii la vaccin. 

Dl. Vlad Ovidiu: dar până primesc lista de la DSP, nu puteți să-mi dați lista pe care o aveți aici, 

cu persoanele comunicate de primărie, să le arătăm oamenilor că au fost inscrisi numai cei care se 

încadrau in condițiile din etapa II. Eventual ne puteți pune pe grup o lista numai cu nume – 

prenume și vârstă. 

Și ultima problemă și cea mai importantă, dl Primar a inceput cu ea, este vorba de tronsonul asta 

de drum care este plin de gropi. Discutăm de proiectul Culoar Mureș-nord, inceput de prin 2013, 

dar eu nu cred că se toarnă asfalt in acest an. Faptul că drumul arată așa este 100% vina PSD-ului, 

mergeți la dl Nistor și rezolvați problema asta. Dacă vă uitați in gropi am ajuns la piatra cubică, 

este o problemă de siguranță.  

Dl. Primar: ce propuneți concret? Dacă aveam posibilitate le făceam de săptămâna trecută! 

Dl. Vlad Ovidiu: faptul cî oamenii din Geoagiu au incredre in dvs e foarte bine, dar trebuie să și 

faceți lucrurile, au trecut deja 6 luni și nu faceți nimic și oameni vad! Oamenii au inceput să mă 

oprească pe stradă să-mi spună sa fac ceva cu gropile alea pe stradă. Domnule! Eu nu pot să fac! 

N-am nimic, n-am semnătură, pot să semnalez. Dar pot să vă dau și soluția. Așa cum, în 

campania electorală ați găsit soluție cu un constructor să vă facă asfalt pe datorie, sunt convins că 

și astăzi dacă dvs vreți, putea-ți rezolva de mult timp. Să vină să facă lucrările și apoi aprobam 

bugetul și făceați plata. 

Dl. Primar: vorbiți numai prostii! Dacă facem lucrări pe drumul județean  vine curtea de conturi și 

dam toți cu subsemnatul. Nu se întâmplă nimic dacă mai asteptăm o saptămână si se fac lucrările 

pe banii din bugetul județului. Am fost la Consiliul Județean și am discutat, ni s-a promis că se 

fac lucrări peste tot . Dacă nu incep ei lucrările in timp util atunci le vom face din bugetul local.  
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Interesul nostru este să se facă lucrările cât mai repede. Nici o firmă nu mai vine acum dacă nu 

are certitudinea că vor fi plătiți in maxim  60 zile. 

Dl.Coca Nicolae: de la deszăpeziri nu au mai rămas bani? 

Dl. Primar: au fost alocați 50000 lei, a fost incheiat contractul cu Serviciul Public, nu mai sunt 

fonduri. 

6. Dl. Bogdan Tiberiu: având in vedere că se apropie sezonul estival, nu avem nici un panou 

informativ in zona Halta Geoagiu. Mă gândeam la un panou care să indice baile daco – romane, 

thermele romane, alte obiective, să fie vizibil și să indice ca aici este apă termală. E in interesul 

nostru să ne creștem numărul de vizitatori in stațiune. 

Dl. Primar: vom discuta la achiziția de indicatoare, să stabilim care sunt prioritățile, și să 

prevedem achiziționarea unor panouri. 

7. Dna Opra Mirela: dacă se fac reparații la drumuri, să se facă și strada Teilor. 

Dl. Primar: da, sigur! 

8. Dl. Vlad Ovidiu: cum este proiectul, este doar carosabil sau cuprinde si alte lucrări. 

Dl. Primar: in oferta lor sunt și trotuare, rigole, dar nu stim detalii. Mai este o problemă cu 

conducta de apă. Proiectul pe POIM nu este inca aprobat, dar domnul director Arion a spus ca au 

un credit de la Banca Mondială și vor inlocui conducta de apă din aceste fonduri, pentru că după 

ce se va face lucrarea la drum pe proiect nu se vor mai da autorizații de spargeri 5 ani. 

 

 

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 

 


