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     JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 31.08.2021, ora 11,00,  în ședința ordinară 

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 
Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință ordinară s-a făcut prin Dispoziția primarului nr. 

184 din 18.08.2021, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenti 13 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție. 

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

este legal constituită. 

La ședință participă de drept domnul Primar, Cărăguț Vasile și dl Vartolomei Adrian – consilier 

juridic, iar în calitate de invitați, reprezentanți ai compartimentelor de specialitate: Olea Coman Corina, 

Susan Marius, Igna Angela și Pușcașu Gabriel precum și doamna Pilț Elena, Cloambă Moise și Cucuruz 

Andrei. 

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 29.07.2021. 

Dna Opra: În ședința din 29.07.2021 am avut o intervenție care nu a fost specificată în acest 

proces verbal, referitoare la proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget în care am solicitat sa fie 

mentionata suma pentru ce este folosita, nu doar articolul bugetar.   

Ne mai fiind alte obiectiuni, procesul verbal al sedintei din 29.09.2021 este supus spre aprobarea 

consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi.  

 

X X X 

 

 

1. Din partea dlui primar se prezinta următorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august - 

octombrie 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

  

2. Proiect de hotărâre 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,  transfer 

și sortare actualizate. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru “ Extindere 

construcţie existentă P, construcţie multifuncţională P, branşamente utilităţi” în oraş 

Geoagiu, str. Teilor, nr. 2, jud. Hunedoara beneficiar: ASOCIAŢIA “PE LUNCĂ” 

AJUTOARE UMANITARE ROMÂNIA, CIF 30355323. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

4. Proiect de hotărâre privind  soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 și a 

HCL Geoagiu nr. 49/2018  privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a 

turismului în orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

5. Proiect de hotărâre privind  actualizarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale în cadrul Direcție de 

Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu și aprobarea 

regulamentelor de organizare și funcționare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în 

intravilanul localității Geoagiu, având număr cadastral 65236, în două parcele, respectiv CF 

68504 în suprafață de 4421 mp și CF 68505 în suprafață de 83913 mp 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul 

II  al anului  2021 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

9. Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului 

sportiv Campionatul Național de Table și Backgammon  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

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

 

 

Dna Pilț: Sunt clasificata in acest oras, ca fiind oaia neagra a lucrurilor rele. Imaginea a fost 

denigrata si este in continuare denigrata, pentru faptul ca d-voastra dle primar, in primul mandat nu v-ati 

facut datoria fata de parcul de la blocuri, sau sa faceti un parc de joaca pentru copii din Geoagiu. Copii 

din Geoagiu nu stiu ce ati promis, parintilor nu stiu ce ati promis, dumneavostra dati vina pe mine, mi-i 

aduceti pe toti gramada acolo astfel incat sa nu am liniste, sa nu ne putem odihni noaptea, copila mea 

venea de la liceu plangand acasa. Am inregistrari sute, chiar daca amenda de la politie si sunteti de felie 

cu PSD-istii in toate astea, pe mine d-voastra nu ma obligati sufleteste si moral, si in fata lui Dumnezeu, 

va spun aici, sincer, nu ma obligati sa va votez, eu votez oameni sinceri si cu caracter, asa mi-am educat 

si copilul. Copilul meu a terminat cu 10 la UMT nu numai la master ci si la licenta, daca nu stiati. I-am 

dat cea mai perfecta educatie, inclusiv scoala a generala la Decebal.Va spun dumneavoastra si la toti 

hotii de aicea din satul asta, care ati furat si v-ati imbogatit, si ati sa ma intimidati, am avut procese pe 

tema asta.Nu s-a vrut ca dl Napoleon, acum 7 ani, cand politia imi spunea „Da, Da-ti un avertiment„.  Sa 

nu mai pot vorbi, sa nu am liniste in casa mea, pe sotul meu l-ati prostit in doua mandate. Ce a rezolvat? 

Cu el sunt inca asa! Pentru ca el are casa lui acolo, iar casa noastra de aici se locuieste greu din cauza 

mizerilor si a minciunilor pe care le favorizati, si vreti sa favorizati pe toti cei care v-au votat. Si aduc 

documentatie in acest sens, daca vreti stiti ce spune lumea. Asadar hartiile pe care mi le-ati trimis mie, 

v-as ruga sa le dati oamenilor si mamicilor care se plang, pentru ca zona, acea portiune din fata blocului 

mei, nu cealalta, copiii si tinerii se pot juca, dar numai in spatiile special amenajate cu aceasta destinatie, 

situate in fata blocului 50, adica cele de dincolo de noi, si sa se interzica jocul cu mingea si biciclete pe 

aleeile si spatiul verde din fata blocului nostru, si din imprejmuirea Casei de Cultura Ioan Budai 

Deleanu Geoagiu. Viata mea este imi pericol, sa stiti! De ce sunt singura? Pentru ca vecinii au  plecat. Si 

am ramas eu calul de bataie! Eu nu insult pe nimeni si nu injur! Copiii fac prostii si injura pe banci. Am 

filmari in acest sens. Daca vreti vi le pun cu voce tare! Sa auda toata lumea ce se intampla acolo! Ce s-a 

intamplat! Acum mai putin ca s-a luat putina atitudine, de cand m-am adresa  la Politie. Nepoata 

dumitala a adus o sleahta de cele mai repetente femei, care fac referire la mine, ca eu injur. In casa mea, 

in afara de Cornel care injura acolo, eu nu injur! Eu am o educatie de acasa! Ca le-am prapaditilor si ei 

spun ca fac sex pe bancilea astea. Le arat cum dorm pe banci, cu beau mizerii! Cosuri rupte! O parte din 

banii pe care ii primiti toti, cati sunteti aici si politia, ar trebui sa mi dati mie. Cand ii spun nepoatei 

dumitale, acum 4-5 ani, eu nu vad la distanta foarte bine, si vad un copil seara dupa 10 ca trage, si eu ii 

zic Ba copilasule, ca eram pe balcon, ca oricare cetatean are obligatia daca vede ceva ce nu-i convine. 

Foarte multe persoane mi-au spus ca se va veni impotriva mea, sa-mi dea politia amenda. Am primit 200 

de lei amenda. Acum sunt singura, pentru ca vecinii sunt plecati. Dl Jude mi-a spus cu toata placerea te 

ajut dar eu sunt operat de inima, dl. Puscasu mi-a spus ca el nu se implica pentru ca el are si el copii, 
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respect dorinta fiecaruia, desi am mai avu si noi discutii, dar au trecut! Nu sub geam, eu am respectat 

intotdeauana toate regulile! Unde este educatia asta? 

Dl Vlad: Dna Pilț, ma scuzati ca va intrerup, aici suntem in Consilul Local, spune-ti-ne va rog 

esenta problemei. Care sunt cerintele dumneavostra? Ce putem face noi pentru dumneavoastra? 

Dna Pilț: Este ca ne-a dat un raspuns afirmativ la ceea ce am cerut, insa mi-a mai dat in plus 7 

pagini. Dar dumnealui nu a citi ce scrie acolo. Scrie montarea de indicatoare, nu am voie caini, nu au 

voie betivi. Ceea ce ma intereseaza este sa am liniste dupa ora 10 seara, iar peste zi nivelul de galagie sa 

nu fie mare mare sonoritatea pe care o prevede legea! Daca vreti va pun o inregistrare sa vedeti ce este 

acolo? O pastrez sa am dovezi in instanta! Ceea ce vrea sa spun la dl primar este sa monteze, dupa mi s-

a raspuns, indicatoare cu spatiu de joaca. Ca sa nu se confunde spatiul de relaxare cu spatiul de joaca! 

Nu stiu care dintre d-voastra ati putea trai sau dormi sa auziti ziua numai trompete si biciclete de toate 

categoriile de copii care se perinda prin aceste locuri.Atata doresc dle primar, sa le puneti indicatoare si 

semne prin care sa monitorizati actiunea copiilor in aceste spatii, asa cum ati promis de doua ori! E asa 

de greu sa puneti aici niste banci ca sa venim si noi, si batrinii aici? Asa cum a facut dl primar de la 

Orastie! Eu nu am nimic cu ninemi, ii felicit pe toti care fac ceva pentru noi, copiii si inaintasii nostri!  

Daca nu rezolvam problema, si nu ne respectam si sa fie bine ajungem mai departe! Multumesc! 

Dl. Vlad: In concluzie, daca am inteles bine, dvoastra aveti o problema cu orele de liniste acolo! 

Dna Pilț: Nu numai cu orele de liniste. Cu organizarea din parc, sa se respecte programul de 

liniste! Sa se fac tot ce trebuie in acest parc. Oamenii din sat sa stie, sa fie anuntati despre programul din 

acest parc! Daca ati fi pus acolo indicatoare prin care copii sa vada unde si cat si tot, nu se ajungea aici! 

Asta este! Asta asteptam sa faceti! Nu am nimic personal cu d-voastram sa nu ma intelegeti gresit, chiar 

daca am fost pe cai asa, ca ati promis unele lucruri! 

Dl Primar: daca imi dati voie domnilor consilieri sa spun si eu citeva lucruri! Intr-adevar aceasta 

problema cu copiii in zona casei de cultura, a fost de prin anul 2007 – 2008 din ce imi aduc eu aminte, 

pentru ca eram consilier local atunci, stiu ca a fost si un HCL prin care s-a aprobat un regulament de 

functionare a parcului. Intr-adevar zona de parc acolo este impartita in doua, din ce spunea si dna Pilț, 

partea de dreapta in fata magazinelor si zona de CEC, unde sunt si amenajate spatii de joaca acolo, cu 

leagane si banci, si partea de liniste dincoace! Eu am incerc sa ii explic dnei Pilț dar dinsa probabil are o 

problema fixa, ca primarul intr-adevar primeste sesizarile si da raspunsul la ele, din ce ne-ati prezentat 

d-voastra acolo, noi impreuna cu aparatul de specialitate v-am dat raspunsul la ce ne-ati cerut d-voastra 

acolo. Am facut referire ca a fost un HCL prin care s-a aprobat un regulamnet de functionare acolo, cu 

ore de liniste, s-au pus afise pe geamuri, pe scarile de bloc. Intr-adevar nu numai la Geoagiu, cred ca si 

pe satele apartinatoare si in alte zone, la Orastie sau in alta parte, unde sunt copii e mai greu de controlat 

zona! Ce vreau sa va spun si ii explicam si dnei Pilț cand am avut discutii pe tema aceasta, ordinea 

publica intr-o localitate, intr0un oras o face politia, jandarmeria. Noi, am incercat impreuna cu echipa de 

tehnic de la urbanism sa facem demersurile acolo pentru a nu se mai intampla lucrurile care le-

aprezentat dna Pilț, dar v-am spus si inainte de 2008, 2010, 2012, 2016, intr-adevar copii sunt de munte 

ori si obraznici, probabil vazand si supararea dnei de multe ori o sicaneaza nu ca iar deranja dar cred ca 

si intentionat fac, pentru ca au vazut-o mai impulsiva. Dansa isi apara dreptul ei! Noi chiar am incercat 

sa punem afise, am informat, am facut adresa la Politia Orasului Geoagiu si la jamdarmerie,exista un 

dosar in acest sens, prin care le-am comunicat ca spatiul de acolo nu este pentru joaca, dar daca copii se  

joaca acolo in zona respectiva, politia de cate ori a sunat dna Pilț a venit la fata locului. Bineinteles ca 

acei copii cand au auzit ca dna suna la politie, au fugit de acolo, stim toti asta! Dansa are un conflict si 

cu parintii copiilor de acolo, prin care i-a mai injurat, stiu ca chiar acum vreo luna de zile, a fost un 

scandal acolo cu copiii. Noi in urma ultimei adrese a dnei Pilț, am avut o discutie cu dna Ispas de la 

achizitii publice si cu dna Olea care, probabil in septembrie cand vom avea rectificare de buget, vom 

prinde bani sa achizitionam acele indicatoare. Sa vedem cat vor rezista acolo! Va spuneam apararea 

domeniului public il face politia si jandarmeria si in nici un caz primarul! 

Dna Pilț: Politia spune ca dumnevoastra trebuie sa faceti acest lucru! 

Dl. Primar: Si eu va spun ca d-voastra nu aveti dreptate! Puteti sa ma contraziceti, puteti sa nu ma 

contraziceti! Dar ce pot sa le spun domnilor consilieri, ca niciodata nu am alimentat scandalurile de 

acolo. La sesizarile d-voastra, la sesizarile politiei, am trimis echipa acolo sa constate, sa vedem ce se 

intampla, ce putem sa facem, si dupa aceea am trimis adrese la politie si jamdarmerie care apara 

domeniul public al statului. Aici in perioada urmatoare, va spuneam, colegii mei va dau raspunsuri le 

intrebarile d-voastra pe care le-ati avut in aceasta adresa, impreuna cu echipa din aparatul de specialitate 
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vom analiza si in perioada urmatoare impreuna cu consiliul local, sper sa fie de acord luna viitoare cand 

va fi rectificare de buget sa cumparam si acele indicatoare, daca d-voastra spuneti ca acestea vor rezolva 

problema din parc.  

Dna Pilț: In hotaririle pe care mi le-ati dat, de pe vreme dlui Joikits, scrie ca trebuie indicatoare, 

dar copii imi spun  ca nu ii lasa nici pe terenul de la liceul, nici aici, nici unde! Nu stiu de ce lasati copiii 

acestia sa se joace pe aceste terenuri! 

Dl Primar:  Bazele sportive de la Gelmar si de Aurel Vlaicu sunt deschise non stop. Si acolo au 

mai fost discutii. In schimb terenurile de la scoala generala si liceu, acolo cred ca ar fi bine sa va adresati 

dlui director Octav Cismasiu, care el le adminsitreaza impreuna cu cladirile si tot ce au ei impatrimoniul. 

Primarul nu poate sa ii dea un ordin directorului de scoala ce sa faca si cum sa faca! Are el regulamentul 

lui de functionare … 

Dna Pilț: trebuie sa gasiti o solutie impreuna. 

Dl. Primar: Solutie o sa gasim in perioada urmatoare. 

Dna Pilț: Copiii acestia sunt ingraditi pur si simplu! Eu ii inteleg ca si eu am copii.  

Dl Primar: De doua ori pe saptamina merg la baza sportiva, e deschisa  si nu se plateste nimic. 

Dl Vlad: Il rugam pe dl primar sa ia toate masurile necesare care se impun pentru ca situatia sa 

intre in normalitate. 

Dna Pilț: Dorinta mea este sa va faceti datoria, sa puneti indicatoare, sa trimiteti adrese parintilor 

si copiilor care este situatia cu parcul, pentru ca ei nu stiu exact situatia, pentru ca toata lumea da vina pe 

mine si tot satul ma barfeste,   dar oamenii nu stiu de ce! Asa cum mi-ati trimis mie, asa sa le trimiteti si 

lor acasa, asa cum a facut dl. Valean. 

X X X 

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

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august - octombrie 2021. 

Se prezinta raportul consilierului juridic și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

Se fac următoarele propuneri pentru funcția de presedinte de ședință : 

Doamna Opra îl propune pe dl. Dâncșorean Aurel, 

Domnul Achim Sorin  il propune pe dl. Piele Mihai Marcel. 

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

Consilierul juridic al orașului procedează la deschiderea buletinelor de vot și citirea cu voce tare a 

optiunii de pe fiecare buletin. 

Dl. Dâncșorean Aurel a obținut 7 voturi ”pentru”. 

Dl. Piele Mihai Marcel a obținut 6 voturi ”pentru”. 

Dl. Dâncșorean Aurel a fost ales președinte de ședință pentru perioada august - octombrie 2021, cu 

7 voturi ”pentru”. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  79 / 2021 

 

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

hotărâre 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,  transfer și sortare actualizate  

Se prezintă raportul consilierului juridic și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții :  

Dl. Primar: daca imi dati sa spun citeva lucruri. In ultima sedinta la care am participat, la nivel 

judetean, cu cei de la ADI deseuri, stiti ca am dat acele HCL-uri toti pentru monitorizarea societatii 

BRAI CATA SRL, majoritatea primariilor au dat HCL-urile pentru Ordonanta 74 pentru clarificarea 

sumelorm sau a tarifelor pentru colectarea deseurilor in perioada urmatoare, nu au dat toate CL atunci, 

acum s-au facut ultimele actualizari, si incepand de miine, am inteles si am discutat cu dl Stoian, seful 

de la ADI deseuri la nicel judetean, vor intra noile tarife, care vor fi aprobate de toate UAT-urile si vor 

avea obligatia sa colecteze selectiv, tarifele care sunt aprobate inclusiv cu acea suma care trebuie platita 

sus pentru depozitare. Deci la nivel judetean toate UAT_urile au dat HCL-urile, incepand de la 

01.09.2021 cand va veni factura, in octombrie, pentru septembrie, va veni cu actualizarea preturilor. Ei 

au niste responsabilitati incepand de miine, cu ciparea tomberoanelor, cu asigurarea de masini  echipate 

cu cantar, daca isi respecta promisiunea, pentru ca inainte dadeau vina pe primari ca nu au dat aprobare 

pentru hotararile de consiuliu pentru OG 74. Acum noi e o avem , nu mai au nici un motiv sa loveasca 
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in noi, in UAT-uri ca din cauza noastra nu pot presta serviciul ca nu sunt tarifele actualizate, Vor fi 

actualizate si nu vor mai avea nici un motiv incepand de miine. 

Dl. Dâncșorean: Prima chestiune pe care as vrea sa o punm asa cum am spus-o si la sedinta pe 

comisii, pana la ce nivel ridica aceasta societate pretul? Pentru ca incepand din ianuarie-februarie anul 

acesta, daca va amintiti si ne uitam pe documentele care sunt in sedinte, le-am parcurs. S-a ajuns la 11,3, 

acesta este pretul final si cu asta ne oprim sau o sa se creasca in continuare valoare? 

Dl. Primar : Incepand de miine, se va presta cu noile preturi, cel putin 90 de zile pana cand se va 

lua o decizie de reziliere a contractului, intr-o sedinta de consiliu, cu SC BRAI CATA SRL. 

Dl. Dâncșorean : De ce zic chestiunea asta, pentru ca mi se pare un pret destul de marem intr0un 

timp atat de scurt, crescand de la etapa la etapa, de majorarea pretului, daca se facea mai recent se facea 

intr-un timp mai lung sigur era suportabil pentru fiecare cetatean. Toata lumea intreaba, voi in fiecare 

luna majorati pretul la gunoi ? Nu noi suntem de vina, dar sigur ca facem parte din actiunea aceasta, 

pentruca orice hotararea care se ia  la nivel local si consiliul local participa la ea. Ne intreaba de ce 

suntem de acord sa se majoreze, ca lumea nu intelege, ca nu facem separarea gunoaielor, ca sunt acei 

saci galbeni, in care se baga fel si fel de mizerii numai ce trebuie nu se pune in ei, toata lumea intelege 

acest lucru. Dar ceea ce nu intelege lumea este de ce atatia bani ? 

Dl. Primar : Dl Presedinte, anul acesta am dat doua hotarari de consiliu care au aprobat doar 

majorarea de 80 lei/tona. Altceva nu s-a majorat ! Tariful este acelasi, doar ce se plateste pentru 

depozitare, si cei 80 lei/tona care sunt impusi de Uniunea Europeana, in rest nu este nici o majorare, 

puteti sa verificati. A fost 9,60 si ceva si acum este 11,00 lei. Nu sunt alte majorari nu sunt. 

Dl. Dâncsorean : Si inainte cat a fost ? Undeva la 8 lei  

Dna Opra :   A fost 9 lei  

Dl Primar : 9 lei si ceva a fost. Va poate confirma dl Pușcașu. 

Dl. Pușcașu : In primul rand eu cred ca este o chestiune care se intampla si in cazul gazului si 

curentului. Stim cu totii ca nu poate garanta nimeni ca nu vor creste pretul. 

Dl. Primar : Am discutat la sedinta si cel putin 90 zile nu se va majora. 

Dl. Pușcașu : Pe partea cealalta in alte judete preturile sunt mult mai mari. 

Dl. Primar : Da ! Alba Iulia are 20 si ceva de lei  

Dl. Carașcă : Nu se poate gasi o solutie sa se plateasca in functie de rangul localitatilor, adica pe 

sate sau pe oras, deoarece in contractele lor scris ca in mediu rural se plateste un pret si in mediul urban 

se plateste 50%. La mine pe buletin scrie satu Aurel Vlaicu cu orasul Geoagiu, deci ar trebui sa platesc 

tarif de rural. Nu putem gasi o solutie se sa plateasca in functie de rangul  localitatii ? 

Dl. Primar : este propunere la ADI si la operator si sa vedem dupa OUG 74, daca vor veni cu 

schimbari 

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.  80 / 2021. 

X X X 

 La punctul trei al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiect de 

hotărâre privind aprobarea  PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru “ Extindere construcţie 

existentă P, construcţie multifuncţională P, branşamente utilităţi” în oraş Geoagiu, str. Teilor, nr. 2, jud. 

Hunedoara beneficiar: ASOCIAŢIA “PE LUNCĂ” AJUTOARE UMANITARE ROMÂNIA, CIF 

30355323.. 

Se prezinta raportul arhitectului sef si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții : 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.  81 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotărâre soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 și a HCL Geoagiu nr. 49/2018  

privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu. 

Se prezinta raportul consilierului juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
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Discuții :  

Dl. Primar: Rugamintea ar fi cand vom discuta taxele si impozitele pentru anul viitor, sa  regandim 

taxa de promovarea turistica, care s-a instituit prin acel HCL-ul, sa fie gandita pentru tot UAT-ul. Dna 

Florea Angela spunea ca aceasta taxa trebuia sa o dam doar pentru statiunea turistica si nu pentru toate 

localitatile, noi am gandit-o impreuna cu consilierii de la acea data, a fost si dezbatere public ape aceasta 

tema la Geoagiu Bai, si a fost o propunere si a mea impreuna cu o parte dintre consilieri si agreata si de 

cei din statiune, referitor la acel tarif de 2% din prima zi de cazare. Este foarte greu sa se gestioneze 

aceasta taxa la nivelul statiunii, deoarece noi nu prea avem acces la partea de contabilitate a societatilor. 

La urmatoarea sedinta va vom citi si Raportul Curtii de Conturi, pe perioada controlului am avut ca 

masura verificarea societatilor care platesc taxa de promovare. Ei ne platesc taxa, ca si cand ar incasa 

cea mai ieftina camera, ca nu ave, nici un control cite camere au inchiriat, cite personae au fost in acele 

perioade, pentru a plati respectiva taxa. Este la mina lor, vin lunar si depun o declarative pe propria 

raspundere ca doar acele personae au fost cazati la ei in unitate. Inclusiv cei de la Vacanta au venit acum 

in doua transe si au achitat. Intr-un an de zile se string undeva la 40,000 lei de acolo, pana acum am 

colectat 32,000 lei pe care i-am folosit pentru evenimentele pe care le-am avut sip e care le vom mai 

avea in Statiunea Geoagiu Bai. Este o taxa speciala, doar pe anumite investitii ai voie sa ii cheltui, 

publicitate, reclama, evenimente. Trebuie sa gindim un pic aceasta taxa, sa fie si agentii economici de 

acord cu ea, pentru ca nu o folosim in alte scopuri decat pentru promovarea statiunii.  

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. 82 / 2021. 

X X X 

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

hotărâre privind actualizarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 

Se prezinta raportul arhitectului sef RAGC si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții : nu sunt dicutii. 

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.  83 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale în cadrul Direcție de Asistență Socială din 

subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu și aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare  

Se prezinta raportul directorului DAS si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții : 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.  84 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul localității 

Geoagiu, având număr cadastral 65236, în două parcele, respectiv CF 68504 în suprafață de 4421 mp și 

CF 68505 în suprafață de 83913 mp 

Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte si avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții : nu sunt dicutii. 

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.  85 / 2021. 
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X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II  al anului  2021”. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, financiar si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții : 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.  86 / 2021. 

 

X X X 

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

hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv Campionatul 

Național de Table și Backgammon. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget Financiar si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții :  

Dl. Vlad: Asa cum am postat si pe grupul nostru de Whatsapp, cred ca suntde dorit cat  mai multe 

actiuni pentru a promova statiunea si a aduce cat mai multi turistii in zona noastra, in special in Geoagiu 

Bai, doar ca eu cred ca ar trebui sa gasim alte modalitati de a finanta aceste activitati, nu de la bugetul 

local. 

Dl. Vlad: Cred ca aceasta asociatie putea intra intr-un parteneriat cu privatii din Geoagiu Bai, in 

asa fel incat sa gaseasca solutii, sa nu fie nevoie sa apelam la bugetul local de fiecare data, pentru ca 

banii sunt putini, nu ajung pentru ceea ce ne dorim noi sa facem, sau ceea ce ne-am dori sa facem. 

Dl. Pușcașu: Acest este un consurs international, care este postat pe site-ul Campionatului 

Mondial de Table si Backgammon, cu sportivi si din alte tari, Bulgaria, Austria, Slovacia. Este foarte 

mediatizat si apare in toata lumea, pe site-urile cunsocatorilor. Parearea mea este ca un lucru bun, 

deoarece si eu si citiva prieteni participam la acest concurs. La acest concurs vin foarte multi 

participanti, care stau 4 sau 5 zile. 

Dl. Primar: Exista si premii substantiale. 

Dl. Primar: Daca imi dati voie, dl. presedinte,  

Dl. Vlad: Eu asta vreau sa va propun, sa incercam sa gasim alte modalitati, cu privatii din statiune, 

pentru ca fiecare dintre noi facem fel de fel de lucruri pentru privati. Eu nu am spus nici o secunda, ca 

nu sunt de dorit actiuni de genul acesta. Doar ca as vrea sa gasim alte variante, sa nu mai finantam de la 

bugetul local, pentru stiti de ce, si pe mine si pe d-voastra lumea ne spune cu totul si cu totul alte lucruri, 

ca are o problema la el la poarta, are problema cu o punte. 

Dna Călugar: Acesti bani sunt din taxa de promovare turistica, si acesti bani nu ii putem folosi in 

alte scopuri. 

Dl. Vlad: Eu stiu lucrul acesta, dar oamnii nu stiu acest lucru. 

Dna. Călugăr: Stiu acest lucru. 

Dl. Pușcașu: Sunt concursuri si la Busteni, sau in alte localitati turistice unde se aduc o gramada 

de bani. 

Dl. Primar: Eu voiam sa spun ca, este editia a III-a, din ce imi aduc aminte, am incercat sa aducem 

privatii in parteneriat, stiti ca este foarte greu cu agentii economici din statiune, deoarece ei spun ca nu 

pot sustine asa ceva, avand in vedere ca activitatea lor este de maxim 3 luni pe an. Pana acum, ultimele 

doua editii au fost organizate la Hotelul Vacanta, si tot asa am avut sedinta cu toti agentii pentu a sprijini 

aceste actiuni si de a mediatiza aceste actiuni, si in afara de Hotelul Vacanta, care facea facilitatea nu s-a 

mai implicat nimeni. Anul acesta au venit cu o facilitate cei de la Hotelul Diana, dna Faur le-a facut o 

oferta de pret avantajoasa la cei care vin din alte parti, care au nevoie si de cazare, cei care vin din 

Geoagiu, Orastie sau Deva, pe total sunt cam 50 -80 de participanti, acei oameni de obicei au venit joia 

si au plecat miercurea sau joia urmatoare. Probabil ca dna Faur le-a facut o facilitate anul acesta. Eu cu 

mare placere as vrea sa ii implicam pe privatii nostrii, vom incerca impreuna sa punem la punct acea 

societate care o avem la nivel de statiunem cu agentii economici care este condusa acum de dl Racovita, 
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si in ultimul an nu stiu daca a miscat ceva cu ea. Dar pentru a nu pierde acea competitie care se 

organizeaza la nivel national si este la noi, la Geoagiu, asta a fost ideea, sa ii sprijinim si noi. 

Dl. Dâncșorean: Daca dintre colegi mai doreste cineva sa faca precizari, comentarii la ordinea de 

zi, va rog! Daca nu sa supunem la vot. 

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.  87 / 2021. 

 

X X X 

DIVERSE 

Dl. Vartolomei prezinta cererea adresata Primariei Geoagiu nr. 7104/18.08.2021 prin care dl. Rusu 

Vasile solicita cofinantarea retelei electrice in satul Băcâia. 

Dl. Dâncșorean: Ce inseamna cofinantare? Exista o valoare ceva: 

Dl. Vartolomei: Nu este data nici o valoarea, este doar o cerere de participare la cofinantare. 

Dl. Primar: Tot in Băcâia mai avem o cerere din partea dlui Joca in acest sens. 

Dl. Homorodean: In judetul Alba, sa inceapa toti care au firme, se da gratuit fonduri pentru 

instalare. S-a aprobat intr-un an de zile, numai verbal, numai transformatorul si se face tot posibilul 

pentru instalarea acestuia. 

Dna. Igna: Pot sa va spun concret ca eu am solicitat, pe firma, am platit si urmeaza ca in 5 ani de 

zile sa ne restituie banii. 

Dl. Susan: Ca tot a venit vorba de aceste extinderi de retele, vreau sa va informez ca si eu am facut 

o solicitare pentru stana de la Pedepsa si raspunsul pe care l-am primit de le Enel este ca nu sunt bani 

pentru aceasta extindere. Ne-au cerut studiu de fezabilitate si daca autoritatea locala poate sa contribuie 

la extinderea retelei. Tot in 5 ani de zile se returneaza banii! 

Dl. Primar: La televizor ne anunta foarte frumos ca extinderile de curent si de gaz, dar nu se spun 

care sunt conditiile. 

Dl. Dâncșorean: Este simplu, totul este pe bani.    

Dl. Carașca: La Mermezeu se solicita iluminat public, 2-3 lampi in tot satul. 

Dl. Primar: La Mermezeu nu exista fir de iluminat, tot asa cu o extindere de retea putem incerca. 

Dl. Pușcașu: Singura varianta acolo ar fi cu lampi solare. 

Dl. Vartolomei aduce in discutie cererea de chemare in judecata a dlui Pera Marin, care solicita sa-

i fie lasata in deplina proprietate si posesie suprafata de 100 mp teren ocupat de microhidrocentrala 

Geoagiu, la plata a 3,500 lei cu titlu de despagubiri reprezentand lipsa folosirii  acestui teren de 100 mp. 

Acesata actiune face obiectul dosarului nr. 2025/272/2020 care are termen in data de 21.09.2021. Acest 

termen este dat la solicitarea partilor in vederea ajungerii la o intelegere: fie plata contravalorii a 50 mc 

de apa fie demolarea cosntructiei, solicitarea dl. Pera Marin. Impreuna cu dl. primar si cu personalul 

tehnic din cadrul primariei, am fost la fata locului unde am vazut situatia in fapt. 

Dl. Primar: Ca idee, acolo este un bazin de captare si cu un dig undeva la 8-10 m latime si 

inaltimea de 3 m si o latime de 1,20. Dl. Pera solicita sa ne luam betoanele de acolo. Aici era o captare 

catre microhidrocentrala. Ne-am dus la fata locului sa vedem ce varianta gasim: de piconare, de 

coborare a nivelului. Cum dl. Lucian Pera acasa, doar parintii lui am vorbit. Ulterior am chemat pe dl. 

Pera Lucian la primarie si am ajuns la concluzia ca el este suparat pe noi, din cauza HCL-ului cu nr. 

106/2018, dupa oprirea functionarii microhidrocentralei, ca nu am mai fost de acord sa platim 

despagubiri celor 3 proprietari de terenuri, pana in 50 mc de apa lunar. Ei nu aveam nici contracte nici 

nimic. Dl. Pera ne-a actionat in instanta, Curtea de Conturi a sesizat acest lucru in 2016-2017, si atunci 

s-a emis o HCL de casare a microhidrocentralei, de ce am emis o adresa prin care era instiintat ca nu se 

mai platesc cei 50 mc de apa. Ca sa deducem noi acum, la solicitarea lui, ca daca i-am face totusi o 

facilitate de platit in continuare ar fi de acord sa ramina corpul de cladire in forma initiala. I-am 

comunicat ca aceasta hotarare nu poate fi luata decat in cadul Consiliului Local. Sau sa ii stabilit noi o 

suma, de exemplu 100 lei/luna. 

Dna. Călugăr: In vechea hotarare era specificat pana la 50 mc de apa/luna si factura venea 450 

lei/luna. Atunci ne-am sesizat ca era o valoare prea mare. 

Dna. Olea: Acolo daca realizam venituri din producerea curentului nu era nici o problema cu 

aceasta taxa. Dar, de ani de zile noi nu realizam venituri si nu se justifica aceasta plata. Mai bine ar fi sa 

cumparam noi acea suprafata de teren, nu mai darâmăm nimic. 
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Dl Piele: Ideea este urmatoarea: pentru a putea lua o hotarare sa se prezinte exact situatia de la fata 

locului. 

Dl. Vartolomei: Pentru a se stabil suprafata exacta de teren ocupata si valoarea acestui teren este 

nevoie de o expertiza topografica, ceea ce necesita alte cheltuieli. Daca s-ar ajunge la o intelegere s-ar 

evita cheltuirea unor bani, asa consideram noi. Acesta a fost si motivul pentru care s-a solicitat in 

instanta intelegerea. 

Dl. Piele: Asta vrem sa stim si noi, vrem niste detalii, in cazul ca se va ajunge la o intelegere, 

despre aceasta speta. Altfel nu se poate decide. 

Dl. Primar: Nu vrem sa se decideti acum, azi doar ati fost informati despre aceasta cauza. 

Dl. Danciu: Cat este de dat jos? 

Dl. Primar: 10 m de lung, pe 3m de inalt si 1,20 de latime. 

Dl. Danciu: Consider ca intr-o ora cu buldoexcavatorul s-ar demola aceasta constructie. 

Dl. Primar: Consider ca doar dinamitat se poate. 

Dl. Danciu: Nu consider ca isi are rostul plata a 50 mc de apa/luna cand microhidrocentrala nu mai 

functioneaza. 

Dl. Coca: Distrugerea inseamna si aducerea la forma initiala. 

Dl. Primar: Exact! Asta se doreste! Daca va castiga in instanta vom avea si cheltuieli de judecata 

pe langa plata lucrarilor. Cum se hotaraste asa facem! 

Dl. Vlad: Am si eu la diverse, doua probleme de discutat. Am solicitat in sedinta trecuta, o 

evidenta a tuturor proiectelor in derulare, in asa fel incat sa stim exact care este stadiul de implementare 

a lor, care sunt sumele de decont. Vreau sa va spun ca nu am primit aceasta evidenta pana azi! Acesta 

era primul punct, al doilea este ca urmeaza saptamina aceasta  o rectificare de buget, in care UAT 

Geoagiu va primi 427.000,00 lei, pe care as vrea sa ne gindim sa ii folosim cu cap, pentru ca este o 

suma considerabila!  

Dna Olea: Nu stiti care este destinatia sumei?  

Dl. Primar: Pentru echilibrare sau cofinantare? 

Dl. Vlad: Pentru echilibrare! Mai o intrebare, spuneti-ne va rog, in urma evenimentului din 

Geoagiu Bai, ce incasari au fost facute?  

Dna Olea: Pe taxa  cu comertul ambulant s-au incasat 670,00 lei iar la parcare s-au vandut 1600 

bilete x 5 lei adica 8.000 lei. Deci total incasari am avut 8.670,00 lei. 

Dl. Carașcă: Veniturile din parcare, consider ca nu sunt venituri incasate datorita evenimentului. 

Parcarea oricum se incasa! 

Dna. Olea: Asa cum am discutat la sedinta trecuta, este mult mai eficient sa incasam parcarea ca 

venit, decat sa o inchiriem la 1leu/mp. Noi am incasat 670 lei de la privati, care nu cred ca ne acopere 

curentul electric care s-a consumat, dar am realizat un venit bun de 8.000,00 lei, vandandu-se 1600 

bilete. 

Dl. Vlad: Stimati colegi, am discutat si inainte de acest eveniment ca noi am platit de la bugetul 

local 50.000,00 lei. Sa stiti ca peste tot in Romania si in speta la noi in judet, lucurile acestea se 

intampla un pic altfel. Evenimentele astea se intampla altfel. Primariile nu mai finanteaza de la bugetele 

locale genul acesta de activitati. Primaria face un parteneriat cu o asociatie cu o societate comerciala 

care se ocupa de tot evenimentul, si acea asociatie gestioneaza totul, inchireaza spatiile, in felul acesta 

se incaseaza bani la buget, nu se platesc bani din bugetul local. Eu va propun ca pentru anul viitor sa 

gandim lucrurile in felul acesta, si sa le asezam asa cum trebuie, sa intram si noi in rand cu toata lumea. 

Dna Opra: Banii pentru parcare s-au incasat de catre primarie sau de catre Serviciul Public? 

Dna Olea: De catre Serviciul Public, iar cota este 60 % cu 40%. 

Dl. Carasca: Sunt reclamatii vis-a-vis de parcari, se parcheaza in parc, pe spatii verzi, in unele 

locuri interzise. 

Dl. Primar: Se intampla doar la evenimente, probabil, in rest nu cred ca au fost probleme. Nu am 

primit sesizari, vom intreba la politie. 

Dl. Vlad: Trebuie studiat foarte bine cum procedeaza alte UAT-uri, pentru ca nu cheltuie nici un 

leu din bugetul local. 

Dl. Primar: Il voi suna pe dl. Oancea, primarul Devei, referitor la organizarea festivalului Cetatii 

care a avut loc saptamiona trecuta, daca a alocat bani la primarie. 

Dl. Vlad: Sunati si la Hateg. 

Dl. Primar: La Hateg au avut 270.000,00   lei pentru evenimente. 
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Dl. Vlad: Intrebati cum au procedat si ei va vor spune. 

Dl. Primar: Noi am cheltuit in 2 zile 50.000,00 lei si pe o zi 270.000,00 lei. Dar vom studia acest 

lucru. 

Dl. Dânsșorean: Dl Almașan aveti ceva de spus: 

Dl. Almasan: Referitor la excavarile de la Gelmar, ca sa vedeti cat de serioasa este aceasta firma 

ELIS. Pe viitor rog toti consilierii sa participe cand sunt sesizari asupra lucrarilor care se fac acolo. In 

comisie ne-am intilnit 3 persoane, care am constatat la fata locului o grava abatere la excavare de la 

proiectul initial. Cand i-am spus reprezentantului ELIS la fata locului ca depaseste cota care este 

prevazuta in documentatie, ne-a trimis la Petresti, la sediul firmei. Acesta a fost raspunsul. Ce se 

intampla, sunt foarte bine organizati. Firma care ar trebui sa vina sa constate adancimea de excavatie 

este prestatoare de servicii la ELIS. Deci ei se controleaza pe ei! Si a durat trei-patru zile pana s-a gasit 

firma, timp in care au pus inapoi pamint si pietris si s-a dus de la 3,5 m cat am constatat noi si s-a ajuns 

la 70-90 cm. Vreau ce institutie a statului trebuia sa opreasca aceste lucrari deoarece au fost 

reperezentati si de la Apele Romane si de la Mediu! E a doua oara cand nu respecta documentatia si 

primaria a incasat bani de pe urma lucrarilor!  

Dl. Primar: Deocamdata nu a intrat nici un ban pentru ca nu este clarificata situatia! Vom face 

adresa domnului Prefect sa ne ajute cu un sprijin referitor la Legea minelor, prin care se stabileste 40 si 

ceva la suta sa revina UAT-ului. Cei de la ANRM spun ca nu este clara! 

Dl. Almasan: Concluzia este ca au exploatat ilegal! 

Dl. Primar: A fost o sesizare, s-a mers la fata locului, s-a constatat ca intr-adevar sapa in plus, s-a 

emis un proces verbal de amenda. S-a convocat comisia primarie-consiliu local- ANRM – Apele 

Romane si s-a constatat ca se sape in plus, cei de la ANRM au spus ca le vor masura si le vor lua banii 

pentru excavarile in plus, vedem ce va fi. Primaria a amendat cu 10.000,00 lei.S-au depus la registratura 

institutiei noastre doua plangeri prealabile din partea SC Elis Agregate SRL si Bozdog Gabriel Ovidiu. 

Dl. Vartolomei: Reprezentantii Elis Agregate si dl Bozdog Gabriel au depus doua plangeri 

prealabile referitoare la proiectul de hotarare respins in sedinta din 27.09.2021 si va dau citire 

plangerilor. Respingerea plangerilor prealabile vor fi puse pe ordinea de zi a sedintei urmatoare. 

Dl. Vlad: Stimati colegi, dle Primar, eu vrea sa tratati cu mai multa seriozitate si responsabilitate 

Consiliul Local. Nu va suparati, cele doua foi pe care le-am primit astazi referitoare la proiectele in 

durulare mi se par o gluma. Nu sunt asumate de nimeni, nu sunt semnate, spuneti-mi d-voastra daca 

acest document  poate fi prezentat   Consiliului Local. Va intreb cine l-a intocmi? 

Dl. Primar: Voi verifica si eu acest document si il voi semnat si apoi il voi distribui pe grup. 

Dl. Vlad: Acest document nu este asumat de nimeni, este o foaie volanta. 

Dl. Carasca:  Dle Primar va rog sa desemnati o persoana care sa se ocupe de Caminul de la Aurel 

Vlaicu, pentru ca sunt multe nemultumiri acolo, referitoare la vesela, ca sa primeasca vesela oamenii 

trebuie sa plateasca un pachet de tigari. 

Dl. Groza: Hai sa nu vorbim prostii! 

Dl. Carasca: Am vorbit cu dna Didina sambata, cand venit de acasa, si a zis ca nu mai este 

angajata de la primariem eu vin cand vreau, cand pot si trebuie sa fiu platita pentru asta.  

Dl. Groza: Cum sa spuna asa ceva: Nu se poate sa ceara ceva in plus pentru mese si vesela, de 

catre dna Didina. 

Dl. Carasca: Tocmai de asta vreau sa se rezolve problema prin desemnarea unei persoane care sa 

se ocupe de aceste lucruri, pentru ca dna Didina spune ca nu mai are nici o obligatie, nu mai este asistat 

social, nu o plateste nimeni pentru acest lucru. Si eu am vrut vesela si nu am avut de la cine sa iau. 

Dl. Primar: Dar cina a apelat la dna Didina? Dl. Fegher are cheia de acolo impreuna cu dl. Groza, 

care este consilier de Aurel Vlaicu, vineri la fata locului acolo, pentru a intreba daca are cineva nevoie 

de ceva. Dar nu stiu nimic de dna. Didina. 

Dl. Carasca: Dl. Dinu are cheile de la mobilier, dar vesela este la dna Didina.  

Dl. Primar: Nu stiu in baza la ce le are dna Didina. Vineri au fost la fata locului, sa clarificam o 

data situatia asta. E un punct de vedere al dlui consilier, dansul a venit cu propunerea sa identificat o 

persoana care sa aiba toate cheile de acolo, impreuna cu administratorul care raspunde de toate 

caminele. Vineri au fost la fata locului, inclusiv dl consilier local si dl. Fegher si au montat lampile pe 

terasa, unde erau cazute. S-a rezolvat problema si nu au mai fost discutii. Daca d-voastra stiti din 

interior altceva, spuneti, ca trebuie remediat si sa nu mai avem discutii pe aceasta tema. In afara de dl. 

Fegher mai are cheia de acolo si dl. Groza.  
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Dl. Carasca: Au cheia doar de la mobilier. El vine cu placere dar nu au cheia de la vesela. Dna 

Dinina nu vine la solicitarea oamenilor, de acasa doar cand vrea. 

Dl. Primar: Eu stiu ca exista un proces verbal semnat de dna. viceprimar si dl. Fegher pentru 

preluarea cheii, din noiembrie anul trecut. Eu acum  sa aud, dupa atata timp,  ca  aceste chei sunt tot la 

dna. Didina, imi pare foarte rau! Va rog rezolvati in cel mai scurt timp! Eu nu am stiut ca nu ati avut 

cheia unul dintre voi, dl. Groza, Dna. Calugar sau dl, Fegher! Va rog frumos sa rezolvati aceasta 

problema! 

Dl. Groza: Consider ca trebuie pus o persoana, si am mai discutat acest lucru, care sa se ocupe de 

camin, de coasa, de curatenie de tot ce inseamna buna organizare in Aurel Vlaicu, pentru ca este foarte 

mult de lucru.  

Dl. Dâncșorean: Alte probleme daca mai aveti de ridicat, domnilor consilieri! 

Dl. Cucuruz: Vreau sa ridic o problema referitoare la T-urile si culmile de haine agatate pe 

domeniul public, la blocurile de la IAS Gostat. Adica sa fie montate in spate si nu pe domeniul public, 

pentru ca nu ai acces printre ele. Chiar nu se poate sa fie montate in spate si nu pe domeniul public, ca 

sa nu mai vizibile? Imi e rusine cand vine cineva la mine, ca trebuie sa se fereasca de ele! Sunt variante 

in spatele blocurilor unde pot fi agatate la uscat!  

Dl. Dâncșorean: Dl. Primar, cum se poate rezolva aceasta problema? 

Dl. Cucuruz: Fiecare bloc are un uscator al lor! Sa il foloseasca! 

Dl. Dâncșorean: Toti am stat la bloc ca stin ca un uscator in bloc nu eset suficient pentru toate 

apartamentelor. Gasim noi o solutie impreuna cu dl Primar ca sa rezolvam si aceasta problema. 

Dl. Primar: Propum sa facem o intilnire acolo cu toata lumea, sa stam de vorba si sa rezolvam 

problema. Aceasta problema este si la alte blocuri, toti au puse uscatoarele afara. 

Dl. Dâncșorean: Aceasta este o problema care se poate rezolva! 

Dl. Pleniceanu: Una din marile mele probleme, stiti cu totii, ridicate si in sedintele anterioare si 

sper sa se rezolve in mandatul meu si anume masuratorile de pe strada Teilor. In ce stadiu suntem cu 

ele?? Lumea intreaba ce sanse avem, sa se finalizeze lucrarile in acest mandat. Am inteles ca dl Primar  

ca se ocupa de acest lucru. Daca se va face si astfaltul si trotuarele si canalul … 

Dna. Opra: Pentru strada Teilor vreau sa intreb si eu, referitor la conducta de apa, care se tot 

sparge si au intrebat oamneii si vreau sa stiu ce sa le raspundem. Se va inlocui, cine are responsabilitatea 

de inlocuire, primaria sau Apa Prod-ul. Sunt foarte dese aceste sparturi! 

Dl. Primar: Referitor la conducta de apa de pe strada Teilor, avem de fapt doua conducte, una care 

alimenteaza bazinul din deal si una care alimenteaza bransamentele cetatenilor care stau pe aceasta 

strada. Ambele sunt pe zona de acostament si zona verde, in anumite locuri unde este mai ingust, prinde 

putin si sub sosea. Cand s-a discutat de  proiectul pe POIM de extindere a retelei de apa si orasul 

Geoagiu are undeva la 2 km prinsi ca si investitie, era prinsa inclusiv inlocuirea acelei conducte de 

alimentare de la Folorat de la pompele de apa, unde o portiune este de metal, apoi este plastic, care este 

de mai slaba calitate si de aceea a tot puscat in cateva locuri, acolo. Cei de la Apa Prod  cand le-a cerut 

consiliul judetean un aviz, daca incurca cu ceva lucrarile la culoarul Mures Nord, dl Arion, care are in 

adminsitrare retelele de apa de pe raza orasului Geoagiu impreuna cu cei de la Apa Prod, cu seful 

punctului de lucru de aici, dl. Pastiu, ei au responsabilitatea la partea de conducte indiferent ce se 

intampla pe perioada de concesiune a serviciului. Orașul Geoagiu a concesionat prin 2006 serviciul de 

alimentare cu apa si canalizare din orasul Geoagiu. Ei au dat un aviz atunci ca nu afecteaza cu nimic. 

Intr-adevar am vazut proiectul impreuna cu dl Puscasu, am primit de la Apa Prod ca ei au depus cererea 

de finantare, portiunea de Teilor si de Pod Maler si la Smila sus, se spune ca nu afecteaza deloc culoarul 

Mures Nord,  deoarece noua investitie va veni pe trotuar. Si atunci bineinteles ca avut o discutie mai 

aprinsa cu dl Arion, cu dl. Nistor, cu adminsitratorul public si cu reprezentantii Apa Prod care erau la 

intalnire la Consiliul Judetean. Pai bun, noi vorbim de conducta noua si cea veche e sub. In unele locuri 

chiar prinde sub sosea! Dl. Arion a spus ca nu conteaza, si sa isi asume raspunderea cel care face 

drumul! Am spus ca nu o sa fie chiar asa, cand o sa inceapa lucrarile acolo, o sa strangem lumea acolo 

la fata locului, la Gelmar pe portiunea de Gelmar, pe Joseni si Suseni sa stam de vorba cu oamenii si sa 

vada ca nu e chiar asa cum cred ei. Referitor la lucrarile care in anumite locuri au inceput si probabil ati 

si vazut, cei de la Prod Serv impreuna cu Drupo au portiunea de la Halta Geoagiu pana sus la sensul 

giratoriu, au inceput cu primele lucrari de la structura podului de la Mahler, se lucreaza in apa, pentru ca 

acum nivelul apei este mic, si spuneau ca incepand de astazi vor veni si cu lucrarea intre Gelmar si halta 

Geoagiu, deoarece acolo nu sunt asa mari probleme, ati vazut marcajul pe partea dreapta, se va taia si va 



 12 

veni o casetare intre 0,70 m si 1,20 m. Se coboara nivelul mai jos, se face structura, se ridica la nivel ca 

in momentul in care se va veni cu partea de reciclare, cu acele masinarii care iau astfaltul, il recicleaza, 

il toarne si il cilindreaza, pentu a pregati terenul pentru acel strat de 6 cm si al doilea de 4 cm, vor incepe 

cu zona Haltei  Geoagiu. Cei de la Strabag au incepu deja lucrarile intre drumul Homorodului si limita 

cu comuna Bacainti, tot asa cu zonele unde betonul a fost fisurat, stricat si au casetare in proiect, ceilalti 

in partea cealalta, am inteles ca au o echipa care vine de la Barsau si pina la podul de la Mahler. Deci 

noi vom avea doua firme care lucreaza pe teritorilui nostru, Drupo pe principala cu Prod Serv-ul si 

Strabag pe partea cealalata. Si anii trecuti si poate am fost si eu criticat, dar eu zic ca este o sustinere de 

la d-voastra a consilierulor si de la o echipa si de la cealalta, si de dl. Danciu pentru a se realiza acea 

lucrare eu stiu de astfaltare si apoi sa venim cu partea de troptuare acolo. M-am uitat cu dna topograf si 

dl Susan si cu dl Puscasu sunt zonele de pe Teilor, unde este intabulat inclusiv in curtile oamenilor. Se 

lucreaza la o documentatie de clarificare a situatiei. De exemplu in curba de la Ranzar de acolo stiti ca 

este un teren mai jos si partea de acostament e mai sus, acolo vine largit pana la limita de proprietate a 

omului. Daca noi aveam bani in buget si ne apucam de trotuar anul trecut si ei veneau acum, ei se 

largesc. Dar ei nu stiu sigur, avand din proprietate in prorietate ei nu stiu sigur, se spune ca o banda are 

3,20 m  + 0,75m acostamentul unde exista si unde nu se leaga probabil in trotuar sau in rigola pluviala, 

cum e pe Gelmar sau Joseni sau Suseni unde sunt deja trotuare! De aceea am zis ca ar fi bine sa vina sa 

faca traseul si apoi sa venim noi, va spuneam ca incerca, sa pregatim documentatii pe sesiune urmatoare 

de proiecte, cerere de finantare. Se discuta despre PNDL III, Anghel Saligny care s-ar derula pe 2021 – 

2028 – 2029. Noi sa avem o idee, sa vedem cam ce ar fi pe Teilor, acolo sunt aproape 2 km, vem o 

masuratoare de la o firma, o vom da in analiza la inca o firma sa vedem daca au facut masuratorile bune, 

impreuna cu tehnicul sa venim cu o varianta de asfalt, daca cei de la Strabag, cu rigola de preluare a 

apei, cu bordura mare si trotuarul sa fie linga sosea, sa nu copieze, cum avem pe aici in sus, proprietarea 

omului, sa il facem serpuit, maxim1,20 m in dimensiune. Accesele la porti sa fie cu pavaj de 8 cm si 

trotuarul cu pavaj de 6 cm si bineninteles cu zone verzi. Pe total, din ce avem masuratoarea facuta de 

firma de la Simeria, este de 1,980 km, aprox 2 km. Devizul estimativ este undeva la 150.000,00 lei. 

Aceasta suma este foarte greu de sustinut din bugetul local, si atunci incercam sa vedem daca se discuta 

acum la nivel national de PNDL III impreuna cu Teilor, impreuna cu ce mai avem la Geoagiu, pe satele 

unde avem apa si canal si sa intocmim o documentatie pentru a depune cererea de finantare la 

Ministerul Dezvoltarii ca acestea sunt mai sigure. Pe finantarile europene, stiti ca am avut discutia si la 

alte sedinte, cu Revitalizarea zonei de centru, care astazi a fost pe ordinea de zi cu parcelarea terenului 

din spatele primariei, sa nu intram pe toata portiunea liceului, si acolo nici macar aleilor nu sunt 

eligibile, ne da 10%. Sa nu mai vorbim de parcari sau amenajare de drumuri. Cu finantarea europeana e 

mai greu un pic de a obtine finantari pentru amenajari drumuri, trotuare si rigole. Dar cele de pe 

Ministerul Dezvoltarii, daca vor lua o hotarare sa aloce banii in perioada urmatoare, noi pregatim 

documentatiile. Dar cand o sa lucram la documentatie sau sa dam ordinul de incepere lucrarilor pentru 

intocmirea documentatie cu siguranta o sa venim intr-o sedinta de consiliu local sa cerem acordul si 

impreuna sa stabili ce zone prindem, cate, cum si dupa aceea sa vina sa ne prezinte aici, in sala de 

sedinta, ceva clar cu tot ce avem. Cam asta ar fi. 

Dl. Dâncșorean: Alte probleme mai sunt de discutat?    

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

lucrarile sedintei. 

 

          

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONSILIER JURIDIC,  

      Dâncșorean Aurel                                                                                 jr. Vartolomei Adrian  


