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     JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 28.01.2022, 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. 

23 din 14.01.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 15 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. 

Domnul Piele Marcel Mihai,  preşedintele de ședință ales prin hotărârea nr. 111/ 03.11.2021, preia 

conducerea lucrărilor ședinței și informează că la ședință participă de drept dl. primar Cărăguț Vasile, 

dl. Vartolomei Adrian – consilier juridic si dl. Susan Marius, iar din partea Asociatiei Salvital 

Hunedoara dl. Mihut Andrei si dl Evesc Petru, din partea Clubului Sportiv Gloria Geoagiu Crisan 

Cosmin si Homorodean Alexandrina 

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

procesului – verbal al ședinţei din data de 27.12.2021,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință, dl Piele Marcel: Sunteți de acord ca aceasta sedinta sa fie inregistrata 

video si audio? 

Dl. Primar: Rugamintea mea este ca incepand de astazi, prima sedinta din anul 2022, asa cum am 

promis in sedintele din anul 2021, cand va fi posibil, sa inregistram sedintele Consiliului Local, pentru a 

putea fi urmarite si de cei interesati, care nu pot participa fizic la aceste sedinte. Astazi am reusit cu cei 

de la tehnic sa facem posibila inregistrarea acestei sedinte si pusa pe site-ul primariei. Incepand de luna 

viitoare speram sa se clarifice situatia cu un monitor, laptop ce va fi necesar, pentru ca sedinta sa poata 

fi transmisa on-line. Dar ca acest sistem sa functioneze, deocamdata provizoriu, pana vom avea 

fondurile necesare pentru a pune inclusiv microfon la fiecare consilier local, sa fim un pic ordonati. 

Imaginea este foarte clara, se aude foarte clar, dar in momentul in care se vorbeste unul peste altul se 

pierde din calitatea sunetului. Nu avem nici un interes sa nu se auda bine inregistrarea. Rugamintea deci 

este, daca aveti puncte de vedere la proiectele de hotarari, la discutiile cu invitatii, sa le facem pe rand, 

sa nu intram unul peste altul. 

Se supune la vot aceasta propunere, fiind  aprobata cu unanimitate de voturi. 

   

X X X 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie  – 

aprilie 2022 
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în comisia 

de  evaluare a performanţelor profesionale individuale  ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, 

Secretar oraş Geoagiu,  pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2021 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 



 2 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în 

anul şcolar 2022/2023 
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5.  Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru 

semestrul IV al anului 2021 
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, 

a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea 

Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2022  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate 

publică a UAT orașul Geoagiu către Liceul Tehnic Agricol ”Al. Borza”Geoagiu  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

Ca probleme urgente înscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea implementării proiectului "ACHIZIȚIA DE 

UTILAJE și ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE 
URGENȚĂ AL PRIMARIEI ORAȘULUI GEOAGIU" 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
 

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

 

X X X 

Dl. Piele: Dau cuvantul reprezentantilor Asociatie Salvital, pentru a prezenta proiectul dumnealor. 

Dl. Mihut Andrei: Incep cu o scurta prezentare a asociatiei noastre. Ne-am constituit in anul 2005, 

scopul principal de atunci fiind infiintarea si dezvoltarea serviciului SMURD in judetul Hunedoara. 

Pana in anul 2020 am avut acest scop. Din acest an serviciile au fost preluate de Inspectoratul de 

urgenta, noi am modificat scopul si obiectivele statutului si in prezent desfasuram activitati de 

telemedicina si avem un program de educatie, informare a cadrelor didactice, elevilor si cetatenilor 

referitor la cursurile de prima ajutor, asiguram asistenta medicala la diferite evenimente culturale, 

sportive. In prezent asiguram asistenta medicala la Castelul din Hunedoara si alte activitati medicale la 

diferite evenimente solicitate de catre membrii nostri. 

Dna. Opra: Vreau sa intreb ce inseamna telemedicina, pentru ca nu suntem in domeniu 

Dl. Mihut: Colegul meu Evesc Petru vă va prezenta toate detaliile. Activitatile pe care le putem 

desfasura la nivelul orasului Geoagiu depind si de dumneavoastra, trebuie sa stabilim de comun acord ce 

activitati trebuie sa prestam sau daca aprobati o contributie, ulterior printr-o adresa primaria sa solicite 

activitatile care se doresc. Avem 9 ambulante care le punem la dispozitie. 

Dl. Piele: Va rog frumos, daca aveti intrebari? 

Dl. Evesc: Telemedicina este un proiect, este ceva nou. Telemedicina merge pentru persoanele din 

zonele defavorizate, care nu au medici de familie, acum pe perioada pandemiei pentru a se stabili un 

tratament. Noi avem in dotare aparatura medicala, care ne poate ajuta sa mergem cu ea in teren. Pentru 

ca in mod direct facand acele analize ajung la un medic specialist. Si acesta va decide daca respectivul 

pacient va ajunge sau nu la un spital de urgenta sau unul apropiat, pentru a continua investigatiile 

medicale mai amanuntit. In actiunile noastre am descoperit oameni cu probleme medicale, noi face 

masurarea tensiunii, a glicemiei. Am gasit foarte muli oameni cu hipertensiune arteriala, cu glicemie, 

care nu stiau de acest lucru. Prin toate metodele astea, avem aparate care fac pe loc analizele, si nu este 

nevoit omul sa mearga la laborator ca sa-si isi faca anumite teste. Noi le facem pe loc, dam hartia 

omului cu care acesta se prezinta la medicul de familie, sau la medicul specialist. Prin asta ajutam sa 

ajunga la spital, sa faca o internare de zi prin care se pot face investigatii mai amanuntite, daca este 

necesar. Cam asta inseamna telemedicina. 
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Dl. Primar: Vreau sa le multumesc celor de la Salvital ca au dat curs invitatiei noastre si ne-au 

prezentat proiectul lor transmis prin adresa prezentata in sedinta pe comisii, in vederea incheierii unui 

parteneriat cu Asociatia Salvital, dupa cum stiti si anii trecuti, la nivel judetean s-a incercat sprijinirea 

asociatiei pentru a nu avea probleme de functionare in primul rand, eu zic ca s-a gasit varianta de 

rezolvare la nivelul judetean. Noi, cum spunea si in sedinta pe comisii, avem o situatie un pic mai 

delicata, avand doar un medic de familie si undeva peste 1.000 de pacienti care in acest moment nu au 

medic de familie, unii sunt pe la Orastie, pe la Simeria, pe la Deva, pe unde au putut. Consider ca ar fi 

oportuna o astfel de asociere dar ce as mai dori sa vedem, daca sunteti de acord, sa intocmim un acord 

de principiu si de a initia un proiect de hotarare in luna februarie, dar cum spunea si dl. Mihut vom 

inainta o adresa catre asociatie prin care vom specifica ce am dori pentru zona noastra, ce inseamna 

telemedicina pentru cetateni, ce fel de segment din populatia pe care o avem noi in zona, pentru 

prevenirea si bunastarea populatiei si sa vedem si la ce valoare se va ridica acest parteneriat. Stiu ca anul 

trecut, impreuna cu dumneavostra, am realizat in doua localitati din UAT-ul nostru intalniri cu cetatenii, 

aici in Geoagiu la Gradinita cu Program Normal, gradinita noua si la Aurel Vlaicu la Caminul Cultural. 

As vrea sa incercam cu acest parteneriat, daca va fi de acord Consiliul Local, sa vedem de zona Aurel 

Vlaicu, Gelmar, Homorod, Geoagiu, Bozes, Renghet si Cigmau sa vedem in ce masura putem acoperi 

toate satele apartinatoare orasului Geoagiu, toate cele 10. Nu avem dispensare puse la punct, vom 

incerca sa gasim citeva locatii, in momentul in care veti veni dumneavoastra, sa stie omul sa fie bine 

informat si sa avem si conditii pentru a face primele investigatii. Aceste aspecte le vom discuta si cu 

colegii consilieri, la diverse, si bineinteles vom cere acordul pentru un proiect de hotarare pentru luna 

viitoare, in care sa avem toate detaliile, cat va fi finantarea, care va fi programul de lucru pe zona 

noastra, cu tot ce este necesar. 

Dl. Almasan: Asociatia dumneavostra tine legatura si cu medicii specialisti? 

Dl. Evesc: Da, acesta este si scopul telemedicinei. 

Dl. Vlad: Vreau sa va intreb  si eu, care sunt serviciile oferite de catre asociatie, dar banuiesc ca le 

gasim aici in prezentarea scrisa. 

Dl. Mihut: Trebuie vazut de ce servicii aveti nevoie la nivelul orasului Geoagiu si sa vedem daca 

noi putem sa le oferim. Activitatile noastre trebuie sa fie conform cu statutul si scopul asociatiei. 

Dl. Vlad: Eu cred ca este o idee foarte buna, mai ales ca populatia este imbatrinita in zona noastra, 

accesul este un pic mai greu, serviciile medicale.  

Dl. Mihut: Este o activitate in dezvoltare, noi incercam sa achizitionam si echipamente noi, 

suntem in primul an pe aceasta activitate, 2401 cetateni au beneficiat de serviciile noastre in tot judetul 

Dl. Evesc: Din care 1300 si ceva de persoane au avut probleme medicale si care au fost ajutati.  

Dl. Vlad: Spuneti-ne va rog cu cate UAT-uri din judetul Hunedoara aveti contracte semnate in 

momentul de fata si care sunt acelea. Cred ca ar trebui sa stim ca sa putem cere niste referinte vis a vis 

de serviciile pe care dumneavoastra le prestati in zonele respective. 

Dl. Mihut: Aveti 30 de membrii si inca 10 solicitari cel putin si speram ca vom mai primi inca 10 -

15 membri. Dar prin raspunsul la adresa dumneavoastra, vom raspunde si la aceste intrebari. 

Dl. Groza: Serviciile sunt contracost? 

Dl. Mihut: 3 lei/locuitor. 

Dl. Vlad: Inseamna ca aveti o lista de preturi pentru serviciile prestate.  

Dl. Mihut: In urma solicitarii dumneavoastra va vom comunica si aceste preturi. 

dl. Vlad: Din ce stiti dumneavoastra, exista si alte asociatii care presateaza aceeasi activitate ca si 

asociatia dumneavoastra in judetul nostru? 

Dl. Mihut: Din cate stiu eu nu. 

Dl. Pleniceanu: Cate servicii lunare puteti presta? 

Dl. Mihut: Depinde de ce servicii va referiti. 

Dl. Pleniceanu: Ce se poate face pentru pacientii nostri? 

Dl. Mihut: Prin telemedicina oferim toate serviciile, mergem in fiecare localitate, asistenta 

medicala la evenimente sportive, culturale. 

Dl. Groza: Noi ne putem alege serviciile? 

Dl. Mihut: Da, se pot alegere serviciile. 

Dl. Pleniceanu: Macar o data pe luna ar trebui facute pe localitate. 

Dl. Evesc: Trebuie informati oamenii corect, trebuie sa se faca niste analize medicale.  
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Dl. Pleniceanu: Noi cum avem 10 sate apartinatoare, trebuie lunar pe fiecare zona. 

Dl. Mihut: Se poate face 1- 2 localitati pe zi in functie de numarul de oameni, 30-40 oameni pe zi. 

Dl. Piele: Am inteles ca este un pachet standard, in care ar fi 3 lei/ locuitor, pentru aceasta suma 

este un nivel tip de standard? 

Dl. Mihut: Nu este un pachet standard este sub forma de cerere si necesitate. 

Dl. Piele: Ni trebuie sa intelegem bine, pentru ca dl. primar  si organele de specialitate vor urma sa 

transmita un anumit pachet de servicii si dumneavoastra sa ne trimiteti costurile aferente. 

Dl. Plenicean: Parteneriatul se incheie pe un an de zile? 

Dl. Mihut: Eu as pune ca finantarea ar trebui sa fie pe perioada nedeterminata, sau pe cat se 

doreste. 

Dl. Pleniceanu: Asa mi s-ar parea corect sa fie pe un an de zile, vazand si activitatea 

dumneavoastra, sa vedem cum se deruleaza acest contract. 

Dl. Danscorean: In momentul in care dmneavoastra faceti o interventie intr-unul din sate, si exista 

o urgenta, persoana respectiva are medic de familie, cum se impaca cele doua lucruri in momentul d-

voastra il trimitei la medicul de specialitate. Nu este nevoie si de trimiterea de la medicul de familie la 

care este inscrie? 

Dl. Evesc: Noi intram intr-un program, in  care  in momentul de fata lucreaza si medicul de 

familie. Luam legatura si cu dansul. 

Dl. Danscorean: In situatia in care, nu in toate satele este internet,  cum procedati in atare situatie, 

tinand cont ca pacientul este intr-o urgenta categoric, nestiind sau neputand lua legatura cu d-voastra, 

care este modul de operare in aceasta situatie?  

Dl. Evesc: Se fac toate analizele, apoi se intra in program pentru descarcare. Am zis ca avem si 

ambulante in dotare. 

Dl. Piele: Va multumim. Noi la diverse vom relua acest subiect.  

Dl. Almasan: Avem printre noi si reprezentantii Clubului Sportiv Gloria Geoagiu. Eu zic sa le 

dam cuvintul si lor. 

Dl. Piele: Dam cuvantul colegilor de la Clubul Sportiv pentru a prezenta Raportul pe anul  2021 

  

Dl. Crisan: Clubul Sportiv Gloria al Orașului Geoagiu este o structura de drept public subordonata 

Primariei Orașului Geoagiu. Clubul si-a schimbat denumirea in 21.08.2013  cu scopul de atragere a 

copiilor din Geoagiu si imprejurimi spre indragirea si practicarea sportului in regim de masa sau de 

performanta. 

Clubul Sportiv Gloria al Orașului Geoagiu este este format din 3 angajați cu contract de munca 

pe perioada nedeterminata, 40 jucători de fotbal care activeaza la nivel de liga 4, dintre care 20 de 

juniori legitimati și 20 de seniori legitimati, 2 antrenori la fotbal și 1 antrenor la karate. 

 

În anul 2021, competitiile de fotbal la nivelul copiilor și juniorilor s-au reluat, iar juniorii 

clubului nostru au intrat în competitie pe data de 1 septembrie disputand 9 meciuri în campionatul ligii a 

4-a hunedorene, meciuri disputate atât pe teren propriu cât și în deplasare.  

 

La nivel de seniori Clubul Sportiv Gloria al Orașului Geoagiu, a început perioada de pregătire a 

antrenamentelor în luna februarie, disputand câteva meciuri amicale. Au urmat apoi meciurile din returul 

sezonului competitional 2020-2021 și accederea în final four( clasarea în primele 4 echipe), iar  după 

meciurile disputate între echipe de pe primele 4 locuri, echipa noastră a terminat sezonul competitional  

pe locul 3. 

Pe anul 2021 s-au derulat o seria de activitati:  

- organizarea si participarea la programul de antrenamente a sportivilor din cadrul clubului sportiv, 

secția fotbal; 

- programarea și reprezentarea sportivilor pentru efectuarea testelor Covid-19, pentru luna aprilie-

martie-mai, conditie obligatorie impusa de MTS și MS, pentru derularea Campionatului Ligii 4, 

sezon 2021-2022, campionat care s-a desfasurat cu respectarea Protocolului medical de 

desfășurare a competitiilor; 

- organizarea și participarea la meciurile din cadrul campionatului Ligii 4, meciuri disputate atât 

pe teren propriu cât și în deplasare; 
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-  în cazul meciurilor disputate pe teren propriu, s-au respectat toate conditiile specificate în cadrul 

Protocolului medical, prin delimitarea zonelor de acces, efectuarea dezinfectiei bazei sportive, 

verificarea și sigilarea vestiarelor inainte de fiecare meci; 

-  participarea la videoconferinte online desfășurate de Asociatia Judeteana de Fotbal Hunedoara, 

împreuna cu ceilalți reprezentanti ai cluburilor/asociatilor sportive din judet; 

-  pregatirea  documentatiei necesara privind transferuri, vize carnete, incheiere contracte de 

activitate sportiva, prin deplasarea la Asociatia Judeteana de Fotbal Hunedoara, pentru 

demararea procedurilor; 

-  efectuarea de lucrări de intretinere saptamanale a terenului de fotbal din cadrul Bazei Sportive 

(tuns gazon, irigat, trasat, cilindrat); 

-  lucrări de intretinere, verificarea periodica si efectuarea curateniei din cadrul terenurilor de sport 

de la Aurel Vlaicu, IAS și Gelmar; 

-  participarea la sesiuni de lucru organizate de AJF Hunedoara, cu reprezentantii cluburilor de 

Liga  4, organizate în diferite orase din judet. 

Toata daruirea si priceperea noastra a fost canalizata spre imbunatatirea vietii copiilor, indragirea 

practicarii sportului si aducerea de beneficii imediate in vietile lor, cum ar fi: managementul timpului, 

dezvoltarea spiritului de echipa, competitivitatea, determinarea, dorinta de a castiga si de autodepasire, 

prezenta de spirit. 

Pentru atingerea acestei misiuni, valorile etice ale clubului nostru au inclus responsabilitatea, 

colaborarea, creativitatea, integritatea si obiectivitatea tuturor celor implicati. 

Sezonul competitional 2021-2022 a început pe 5 septembrie 2021,  disputandu-se 14 etape din 

cadrul campionatului judetean, celelalte etape ramase urmând a fi dispute din luna martie a anului 

curent. Am obținut victorii importante cu echipe precum  CSM Deva, CS Hunedoara, Retazatul Hateg, 

Dacia Orastie, Soimul Baita, Minerul Uricani. 

 D-na Homorodean: Din totalul veniturilor de 365.567.32 subventii primite din cadrul primariei, 

detaliem cheltuielile dupa cum urmeaza:  

- Pe articolul 10.01.01 -  138.469 cheltuieli de personal – din martie 2021 aceste cheltuieli sunt 

aproximativ 12.600 pentru 3 persoane contractuale; 

- Pe articolul 10.01.12 – 162.329 indemnizatii pentru aproximativ 25 de jucatori  

- Pe articolul 10.03.07 – contributii asiguratorii pentru munca – 3115  

- Pe articolul 20.01.05 – benzina folosita la gazon– 1423.56  

- Pe articolul 20.01.09 – plata facturilor de contabilitate sobis  - 3807 

- Respectiv semnatura electronic Digisign – 174.76  

TOTAL ARTICOL 20.01.09 = 3982.76  

- Pe articolul 20.02: 

- Reparatii pentru toate cele 3 terenuri  17.265 

- Factura Plase porti – 1656 

 Factura teste covid – 910 

 Factura taxa inscriere liga 4 AJF – 1055 

Total articol 20.02. = 20.886 

Pe articolul 20.30.30 

-Taxe AJF = 6535 

-G&M TRANSCOM (Transport jucatori) = 10.000 

-Sobis = 1904 

-Ridicari de numerar pentru taxe arbitraj = 7055 

-Spital Simeria teste covid = 3900 

- NE ET TESTE – 2130 

- DERBY ECHIPAMENTE = 3838 

Total articol 20.30.30 = 35.362 
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Dl. Almasan: Cand ati verificat ultima data terenul de la Gelmar, domnul director? 

Dl. Crisan: Noi am achizitionat in decembrie toate materialele pentru repararea terenului. Din luna 

martie, daca ne da voie vremea ne om ocupa de reparatii. 

Dl. Almasan: Aveti de gand sa puneti si un program acolo? 

Dl. Crisan : Este in discutie si acest program. 

Dna. Opra: In suma de 35.000 de lei intra si materialele? 

Dna. Homorodean: In aceasta suma intra mai multe, nu numai materiale. Este vorba si de alte taxe. 

Dna. Opra: La seniori cati jucatori sunt din zona noastra?  

Dl. Crisan: 5 – 6 jucatori. Nu se poate face echipa doar cu persoane din Geoagiu. Noi incercam sa 

promovam la juniori cati mai multi copii din Geoagiu. Ne dorim sa atragem cati mai multi copii la 

echipa. 

Dl. Vlad: In momentul de fata la baza sportiva mai sunt lucrari in derulare? 

Dl. Crisan: Mai avem lucrari in interior si la tribuna. 

Dl. Vlad: Ce probleme mai sunt, ca eu stiam ca a fost renovat complet. 

Dl. Crisan: Partea exterioara este finalizata. 

Dl. Vlad: Si proiectul cu tribuna in ce stadiu este? 

Dl. Primar: Daca imi dati voie, sunt doua lucruri distincte, este investitia pe PNDL II unde ca si 

beneficiar este UAT Geoagiu si activitatea Clubului Sportiv, ei avand cu titlu gratuit desfasurarea 

evenimentelor. Acolo, dupa cum stiti a fost un contract cu Serviciul Public S.A.. Stim ca din luna 

septembrie Serviciul Public SA este in lichidare. Din acel contract pe PNDL II din 328 mii lei mai este 

291 si ceva de mii lei cu lucrarile pentru care este semnat contractul. Vom incerca in perioada 

urmatoare, cand vom discuta bugetul pe 2022, va fi prins in lista de investitii, si ne dorim ca pana in 

luna mai sa finalizam lucrarile de acolo. Desi, contractul este pana la finalul anulu 2022. Speram sa 

gasim o firma care sa finalizeze lucrarile, Serviciul Public Sa a facut lucrarile la partea de mansardare. 

Vom discuta cand vom avea bugetul, la sedinta pe comisii, daca putem face o actualizare la manopera, 

la pretul materialelor, deoarece ele sunt din 2008. La 290 si ceva de  mii de lei, e un pret ca mic pentru 

tribuna si restul lucrarilor care trebuie executate acolo, fatada, interioare, pista de alergare, groapa de 

sarituri. Vom prezenta impreuna cu baietii de la tehnic si de la proiecte o propunere, si daca veti fi de 

acord, de actualizare a devizului cu lucrarile ramase de executat. Sunt doua lucruri distincte, investitiile 

de acolo sunt pe PNDL cad in sarcina noastra, partea de activitatea sportiva cade in sarcina clubului 

unde avem angajati 3 persoane, dl. Crisan, dna. Homordean si dl. Ilies. 

Dl. Piele: Va multumim pentru prezentare si pentru activitatea desfasurata in cadrul clubului. Am 

fost si eu la aceasta baza sportiva si am vazut multi copii care se prezinta la meciuri si intra pe teren sa 

se joace. Un lucru bun.  

 

XXX 

 

 

XXX 

 

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 februarie  – aprilie 2022.  

Se prezinta raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discutii:  

Dl. Piele: Alegerea presedintelui se face prin vot secret. Va reamintesc ca  in sedinta pe comisii au 

fost 2 nominalizari dna Ursica si dl. Coca.  

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. 

Dna. Ursica Rodica Liliana a obținut 9 voturi ”pentru”. 

Dl. Coca Nicolaie a obținut 6 voturi ”pentru”. 

Dna. Ursica Rodica Liliana a fost aleasa președinte de ședință pentru perioada februarie - aprilie 

2022, cu 9 voturi ”pentru”. 
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Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  1 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în comisia de  evaluare a 

performanţelor profesionale individuale  ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş Geoagiu,  

pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Se prezinta raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discutii: 

Dl. Piele: La sedinta pe comisii au fost doua propuneri, dl. Achim si dl. Vlad. 

  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.  2 / 2022 

 

X X X 

 

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

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

grav, desfășurată in semestrul II al anului 2021.  

Se prezinta raportul DAS  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

Discuții:  

Dl. Piele: In sedinta pe comisii dna Igna Angela a prezentat acest proiect si a dat toate informatiile 

necesare. 

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

in ansamblul sau. 

 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr. 3 / 2022. 

 

X X X 

 

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

hotărâre aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2022/2023. 
Se prezinta raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dl. Piele: La sedinta pe comisii a fost prezentat proiectul de hotarare, stim despre ce e vorba.  

 

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

in ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr. 4 / 2022. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul IV al anului 

2021. 

Se prezinta raportul Serviciului RACG si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:   

 Dl. Piele: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotarare.  
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Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  5 / 2022. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituţiilor şi serviciilor publice, 

fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 

01.01.2022. 

Se prezinta raportul Compartimentului Resurse Umane si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții:   

Dl. Piele: La sedinta pe comisii dl primar ne-a facut precizarile referitoare la modificarea facuta. 

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

in ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr. 6 / 2022. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind privind darea în administrare a unor bunuri imobile,  proprietate publică a UAT 

orașul Geoagiu către Liceul Tehnic Agricol ”Al. Borza”Geoagiu . 

Se prezinta raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:   

Dl. Piele: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect. 

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

in ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr. 7 / 2022. 

 

 

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

hotărâre privind aprobarea implementării proiectului "ACHIZIȚIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE 
PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ AL PRIMARIEI 
ORAȘULUI GEOAGIU".  

Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte si avizele favorabile ale comisiilor 
de specialitate. 

Discuții:   
Dl. Piele: Stiti ca pe ordinea de zi a fost inscris ca problema urgenta Proiectul de hotarare privind  

aprobarea implementării proiectului "ACHIZIȚIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE PENTRU 
DOTAREA COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ AL PRIMARIEI ORAȘULUI 
GEOAGIU". Trebuie spus ca valoarea totala a proiectului este de 70.913,13 lei adica 14.339,50 euro si 
presupune achizitionarea unei masini de imprastiat sare sau nisip, ajutorul nerambursbil  este de 
46.772,65 lei, adica 9458 euro iar contributia proprie este de 24.140,48 lei adica 4.881,50 euro. 

Dl. Primar: Domnilor consilieri, stiti ca noi suntem inscrisi in Asociatia Sargetia Gal care are 
sediul la Harau. In exercitiul financiar 2016-2020 de pe partea de privat au ramas ceva bani nefolositi, si 
atunci comitetul director impreuna cu membrii au hotarat ca aceasta suma sa se imparta la public pentru 
UAT-uri. Noi de acolo avem undeva pana in 10.000 euro pentru a putea fi folositi pe partea de 
constructii, dotari. Ca sa mearga treaba mai bine, noi am zis sa achizitionam o sararita, pentru perioada 
de iarna aem camionul, buldoexcavatorul, tractorul, echipamente vechi, de prin anul 2005- 2006. Pe 
langa aceasta sararita mai este vorba si de o cupa de taluz, necesara la buldoexcavator si cupa de fata 
care este din 2006,  pentru a remedia rigolele din satele apartinatoare, care nu sunt betonate. Bineinteles 
ca la orice proiect, trebuie sa venim cu contributia noastra. Eu zic ca nu este mare si ne dorim sa 
achizitionam acele echipamente pentru a le putea folosi in perioada de vara, toamna, iarna la 
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buldoexcavator si tractor. Sesiune de depunere este pana saptamina viitoare. Finantarea este pe AFIR, 
banii se vor primi si vor prinde in buget si contibutia noastra. 

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

in ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr. 8 / 2022. 

 

 

XXX 

 

DIVERSE 

Dl. Piele: Revenim la parteneriatul cu Asociatia Salvital, pentru a initia un proiect de hotarare, dl 

primar ne solicita noua, consilierilor locali, un  aviz consultativ pentru a initia acest proiect. Trebuie sa il 

analizam foarte bine si sa ne dam acest acord. Trebuie sa vedem ce beneficii putem avea, mai ramine in 

discutie, perioada pentru care se va dori a se incheia acest parteneriat, pe unul sau cinci ani. 

Dl. Vlad: Noi nu votam astazi daca facem sau nu parteneriatul. Votam doar un acord de principiu! 

A nu se intelege ca, daca noi astazi ne dam acordul de principiul pentru ca acest subiectsa fie discutat si 

studiat, sa nu inteleaga cineva ca am fost de acord, si in situatia in care nu vom vota peste o luna, doua, 

trei, nu suntem seriosi sau nu. Nu are nici o legatura. Pentru lucrurile, cumva se duc in directia asta. Una 

este acordul de principiu pentru a putea analiza daca e oportun sau nu si alta este hotararea de consiliu si 

votul si asocierea propriu-zisa. 

Dl. Primar: Dupa cum am discutat si cu reprezentantii de la Salvital saptamana viitoare dl. 

consilier juridic va trimite o adresa catre ei sa ne comunice programul pe anul 2022, de cate ori ar putea 

veni in contul acelei contributii de 3 lei/locuitor, sa ne comunice, cum avem noi 10 sate, cam cum o vad 

ei sa se incadreze in acea suma, ca omul a prezentat foarte bine, sa fie echitabil si de o parte si de alta, o 

data la trimestru, o data la semestru, sa ne comunice, dupa ce ne vor comunica raspunsul la adresa 

noastra, vor fi comunicate toate detaliile catre Consiliu Local. Daca acordul d-voastra este ca se poate 

initia un proiect de hotarare, il vom initia in sedinta din februarie. Daca din cei 15 consilieri, dupa 

prezentarea raspunsului, din motive cum ca tarifele ar fi prea mari, propun sa nu il initiem. Propunerea 

mea este sa analizam oferta lor, sa o discutam, oricum la sedinta din februarie va avea bugetul  pe anul 

2022 de discutat. Propunerea mea este sa incheiam asocierea pe 3 ani de zile, sa nu o lungim, pentru ca 

poate avem noroc cu centrul medical si nu mai vad util acest contract. 

Dl. Almasan: Este foarte bine populatie, pentru ca se deplaseaza dar ei doresc pe perioada 

nedeterminata. Dar daca noi nu suntem multumiti de serviciile lor sa putem unilateral sa renuntam acest 

contract.  

Dl. Primar: Daca graficul este bun, eu zic sa il incheiem pe 3 ani nu mai mult. Sau putem merge 

anual, din 1 martie pana in 1 martie si reinnoit in fiecare an. 

Dl. Groza: Acea suma de 3lei/locuitor este taxa lunara sau anuala. 

Dl. Primar: Vom cere in scris oferta, dar cred ca este pe an. Aceste consultatii sunt gratuite. 

Dl. Pleniceanu: Cei 3 lei sunt cu TVA sau fara? 

Dl. Primar: Nu sunt platitori de TVA. 

Dl. Pleniceanu: Eu pun problema, bine facem pe 3 ani, dar daca nu suntem multumiti de servicii. 

Mai bine facem contractul pe un an. Sa vedem ce pot face ei de banii astia.  

Dl. Coca: Haideti sa facem un cronolog al timpului sa ne dam seama cam ce pot face dansii. Intr-o 

zi, daca socotim ziua de 8 or, cel putin 2 ore este transportul dus intors. In cele 6 ore ramase cate analize 

se pot face? Hai sa fim seriosi! 

Dl. Danciu: Pai daca vor merge intr-o localitate stau pana termina. Eu zic ca 3 lei nu este asa mult. 

Dl. Piele: Avem asistenta medicala si la evenimente sa nu uitam acest lucru si din cate am citit eu 

despre ei nu au plecat de nici unde pana nu au terminat. 

Dl. Dancsorean: Am o propunere, stand asa si de cand au plecat dinsii, as zice sa se incheie 

contractul doar pentru persoanele care nu sunt inscrise la medicul de familie. O data pentru ca nu este 

suportabilitatea asa de mare ca si cost pe primarie, iar daca se intampla sa mearga 2-3-4 persoane, ca 

mai mult nu merg la aceasta caravana, merg la medicul de familie. Sigur, ca ei au evidenta pe calculator 

si se poate plati suplimentar sumele aferente. 

Dna. Calugar: Nu se poate asa, pentru ca vine omul si sa nu i se ofera aceste servicii. 
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Dl. Dancsorean: sunt de acord doamna, dar oamenii aceia nu merg la medicul de familie, acesta nu 

plateste CAS la care se adauga cheltuielile de care vorbim noi. In afara de asta, am mai inteles un lucru, 

pentru cei 3 lei care se dau obligatoriu in fiecare luna la Salvital, pentru fiecare procedura care se 

executa pentru fiecare cetatean se plateste diagnosticul.  

Dl. Primar: Vom face o adresa catre ei prin care vom solicita raspunsuri la toate aceste intrebari. 

Ne intereseaza daca este rentabil sau nu este rentabil. 

Dl. Pleniceanu: Sunt de acord sa-l facem pe un an de zile si sa vedem cum merge pentru ca este 

vorba de o suma mare, isi respecta promisiunile. 

Dl. Danciu: Sunt oameni in Renghet sau Homorod care nu si-au facut astfel de analize de cel putin 

3 ani. Si ei vin si iti fac analizele luna asta, peste 3 luni vin iarasi. Referitor la contract, orice contract 

are si articol prin care poate fi reziliat. Reziliem si gata.  

Dl. Pleniceanu: Nu este vorba de 3 lei si de 16.000 de lei. Daca ei ar fi de acord, pentru noi zona 

de Geoagiu, am putea sa-i indrumam pe satele apartinatoare, unde nu exist medic de familie si probleme 

de transport. 

Dl. Primar: Ei au un proiect pilot, au un regulament de la care nu se pot abate.  

Dl. Coca: ei ne vor da un raspuns la cele solicitate de noi si atunci noi va trebui sa stabilim niste 

criterii in baza carora vor merge sau nu acolo sau dincolo. 

Dl. Primar: Noi vom initia un proiect de hotarare in acest sens.   

Dl. Coca: Dl. primar nu cred ca m-ati inteles! Sa spunem ca lucrurile vor merge bine, stabilim 

totul in regula. Exemplu clasic: intr-o zi vine pe un sat unde vin 30 de oameni. Capacitatea lor este de 

20. Cu cei 10 oameni ce facem? Ce le raspundem noi in calitate de consilieri? Le spunem sa vina peste 3 

luni? In ce baza? 

Dl. Piele: Eu am urmarit activitatile lor, am citit despre ei. Oriunde pana nu au terminat cu toata 

lumea nu au plecat. 

Dl. Pleniceanu: Eu am fost foarte atent la intrebarea adresata de dl Vlad referitor la cite UAT-uri a 

fost inscrise. Au raspuns 30 membri si nu UAT-uri. Nu a fost specificat ce numar din cei 30 sunt UAT-

uri! 

Dl. Primar: Tot membri vom fi si noi. 

Dl. Almasan: Nu am intrebat ce personal au la dispozitie ca la 30 de UAT-uri au nevoie de 

personal. 

Dl. Primar: 6-7 au fost  la Geoagiu, dintre care 2 medici, asistenti, ambulanta. 

Dl. Piele: Ei au spus acum ca sunt in dezvoltare. Daca nu mai sunt intrebari, ca o concluzie am 

inteles ca in urma discutiilor cu dl primar si raspunsul la adresa trimisa de noi va fi trimis catre consilieri 

si vom da acordul de principiu in vederea depunerea proiectului pe ordinea de zi. Am inteles bine? 

Dl. Vartolomei: Referitor la adresa inregistrata la sediul institutie noastre sub nr, 324/18.01.2022 

prin care Pera Marin solicita primariei plata unei sume de 100 euro/ luna pentru terenul situat in 

Geoagiu Bai, pe care se afla construita Statia de epurare, baraj captare apa de catre primarie.  

Dl. Danciu: Am fost la fata locul, in urma sedintei pe comisii, si am constatat ca se poate intra la 

acest baraj, constructie, dar ca sa ajungi acolo trebuie demontat un gard de beton. Nu stiu cui ii convine 

sa te lasi sa strici gardul de beton ca sa intri cu utilajul sa strici barajul. Sunt niste betoane foarte groase 

si e foarte dificila demolarea lor. Acestea nu deranjeaza pe cetatean dar pun conditia ca sunt pe terenul 

lor si trebuie stricate. 

Dl. Dancsorean: Dupa ce am mers si am vazut cum arata acea constructie, sigur ca iti pui 

intrebarea cum se poate demola. Antevorbitorul meu a spus ca inainte vreme, pe la Pacurar pe unde s-a 

intrat sa se faca lucrarile a fost un drum de acces. Este un gard de beton care trebuie demontat, dupa care 

intri in gradina cu pomi fructiferi. Nu poti face o defrisare sa ajungi cu utilajul numai cu acordul 

proprietarului. Daca se ajunge acolo, indiferent de la Pacurar pana in  partea cealalta distanta este mare, 

oricat ar fi utilajul de mare, ca sa aiba picon, nu are cum sa ajunga in partea cealalta ca sa de monteze 

sau sa strice toata structura de beton. Iar daca poate sa faca chestiunea aceasta nu o poate face mai mult 

decat pana la suprafata apei, partea cealalta raminand mai mult de 50 % afara pe teren. Ori din discutiile 

cu proprietarii, am aflat ca ei nu mai vor sa vada nimic acolo. Si ca executie nu o poti face pentru ca e 

imposibil din punct de vedere tehnic. Numai daca intri la proprietar in curte ceea ce nu se poate. Alta 

cale de acces nu exista. 
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Dl. Pleniceanu: Eu as incepe in primul rand cu chestiunea ca nu a venit dl. Pera sa ne explice cum 

a fost permisa executarea acestor lucrari. Si-a dat sau nu acordul pentru executarea acestor lucrari? 

Vreau sa inteleg cum s-au facut aceste lucrari, sa  ne explice. Tinand de ce zice dl. Dancsorean, referitor 

la constructia de acolo, este un zid care merge pe marginea raului si o parte din el merge si pe partea 

cealalta, la celalalt proprietar. Hai sa vedem lucrurile reale, sa nu ne trezim ca ne cere toata lumea 

despagubiri. Trebuie sa fim atenti cu ce hotaram si sa vedem lucrurile reale in teren. Pentru ca noi numai 

platim. 

Dl. Susan:  Pe acest teren a fost un litigiu care s-a solutionat in instanta, intre cei doi frati Pera, 

stabilindu-se fiecaruia proprietatea. Dl. Primar mi-a solicitat extrasul de Carte funciara si amplasamentul 

cu terenul respectiv. Asta am facut inainte de sedinta. Eu in teren nu am fost, dar din ce se vede pe 

ortofotoplan, lucrurile nu sunt chiar atat de simple si atat de clare cum par la prima vedere. In sensul ca 

in Cartea funciara este inscris un contur care are coordonate. Pe ortofotoplan acelea betoane nu se vad 

foarte clar si nu se vad prelungirile lor. Insa din ce am discutat cu dl. Primar  si cum cu dl consilier 

juridic am hotarat sa mergem in teren, in conditiile in care, si  sper ca dl Pera sa ne permita sa facem 

masuratorile, nu sa mergem doar sa ne uitam, si in teren sa transpunem punctele pe acele coordonate. Si 

atunci stim inclusiv acele coordonate, acele betoane, sa le masuram si sa stim exact cat din betonul 

respectiv ii incalca proprietatea si cit nu ii incalca proprietatea, pentru ca in momentul de fata acest lucru 

nu il stim. Asta am discutat, din ce inteleg ca ne-a explicat dl consilier juridic, lucrurile sunt destul de 

presante in instanta si noi ca sa putem face treaba asta, daca dl Pera ne permite accesul acolo, si eu o sa 

va informez asupra rezultatului. Daca intr-adevar suprafata, partea din teren este mai mica sau ma rog ce 

constatam noi acolo, va trebui solicitatata o expertiza topografica la judecatorie, ca expertul sa constate 

acest lucru si instanta sa  tina cont de acea expertiza. Asta presupune o cheltuiala si aici dl. consilier 

juridic ne poate spune ce presupune acest lucru, pentru ca noi putem face ridicarea asta saptamina 

viitoare. 

Dl Primar: Am cerut un contur acolo. Dl Susan l-a scos si trebuie sa vedem foarte clar ca la nota 

de fundamentare, la acordul de a plati pe acest teren pe 5 ani de zile, noi trebuie sa punem documente 

pentru ca atunci cand vine Curtea de conturi trebuie sa avem o justificare. In momentul in care avem 

masuratoarea si vedem cit din aceste bazine sunt pe terenul privat, facem expertiza si stabilim exact ce 

avem in teren. 

Dl. Susan: Trebuie sa mentionez ceva foarte clar. In urma masuratorii noi vom pune pe plan si 

suprafata betonului si atunci se va vedea cata suprafata din acest baraj ocupa terenul omului. 

Dl. Pleniceanu: Ce rugaminte am, daca faceti aceasta masuratoare sa masurati si in cealalta parte a 

betonului, pentru ca vor veni toti proprietarii sa faca aceeasi solicitare.  

Dl. Primar: Vecinul din cealalta parte nu este intabulat.      

Dl. Pleniceanu: Se poate masura corect aceasta suprafata, in urma coordonatelor? 

Dl. Susan: Se poate pentru  ca acolo au fost facute expertize, s-au inscris in Cartea Funciara 

expertizele si deci ar trebui ca situatia sa fie cea reala. 

Dl. Pleniceanu: Cand si-au facut intabularile? Cand a fost litigiu intre frati? 

Dl. Susan: Eu cred ca sa. Pe extras se poate vedea cand au fost facute inscrisurile. 

Dl. Pleniceanu: Dar cand s-a construit barajul? Betoanele acelea! 

Dl. Vlad: Am mai discutat lucrurile acestea. Nu  vreau sa spuneti ca sunt rau intentionat. Eu cred 

ca sedintele de Consiliu local fara sefii de servicii care au puncte pe ordinea de zi sunt asa la nivel de 

20%. Nici dl. Primar nu este de specialitate sa ne poata raspunda a toate intrebarile. Eu cred ca este 

necesar sa sefii de serviciu sa fie prezenti aici. Acum, de exemplu,  pe acest subiect dl. Arhitect sef ne 

poate lamuri. 

Dl. Coca: Parearea mea este urmatoarea: Daca s-a facut o gresala, figureaza ca baraj aceasta 

constructie in urbanismul care este la primarie? In momentul in care s-a construit acest baraj ar fi trebuit 

sa fie niste avize de la Apele Romane si de la Mediu. Exista aceste avize? Noi nu putem trece in sedinta 

de consiliu peste aceste avize. In momentul in care aceste lucruri se clarifica vom sti daca constructia a 

fost facuta ilegal, atunci cei care si-au dat acordul pentru chestia asta sa plateasca. Cine si-a dat acordul 

pentru chestia asta sa plateasca. Aducerea la forma initiala, fiindca daca nu se realizeaza sau se renunta 

la obiectiv se aduce la forma initiala. Exista o cale amiabila in cazul acesta in care domnule, ce s-ar 

putea face fara sa demolam aceasta constructie si sa asiguram in continuare ca nu exista nici un risc de 
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inundatie sau alte probleme. Si atunci e cale amiabila se poate rezolva aceasta problema in momentul de 

fata. Pana nu se clarifica aceste date nu facem nimic decat ca ne aratam fiecare ca suntem prevazatori. 

Dl. Piele: Noi acum trebuie sa analizam o situatie existenta. Noi suntem intr-un proces cu dl. Pera 

care solicita plata de 100 euro/ luna timp de 5 ani. Din ce am inteles de la colegii care au fost acolo si tot 

ce s-a discutat, pe noi ne costa mult mai mult sa aducem acest teren la forma initiala si nu se stie daca 

putem sa il aducem la forma finala. Noi in acesti 5 ani de zile am avea timp sa facem toate masuratorile 

sa vedem, cum a spus si dl Coca, cine am gresit si cum am gresit, cine poate fi tras la raspundere, pentru 

ca oricum instanta merge inainte desi din spetele anterioare, nu sunt specialist, daca ne uitam in urma, 

instanta de judecata da intotdeauna proprietarului. In toate procesele UAT-urile au pierdut procesele cu 

proprietarii. Legea proprietatii este foarte puternica in Romania. In perioada asta de 5 ani am putea sa ne 

punem la punct toate documentatiile si sa stim impotriva cui putem actiona ca sa recuperam acei bani. 

Daca avem impotriva cui, daca nu asta e, va trebui sa platim. Este o realitate pe care trebuie sa o 

acceptam. Ce s-a facut inainte s-a facut inainte, noi incepand de astazi sau de cand sunteti consilieri 

locali trebuie sa actionam pentru binele comunitatii si a cetateanului. 

Dl. Pleniceanu: Foarte bine a zis   dl. Susan. Noi ne trezim ca dam niste bani si poate ca el nu este 

proprietar acolo. Poate nu prinde nici un metru din aceasta constructie. Trebuie sa vedem mai realist 

treaba aceasta si foarte bine a spus si dl. Piele, poate reusim o intelegere pe cale amiabila. Din ce am 

inteles de data trecuta, el a beneficiat cu ani in urma de plata apei. Cine a gresit sa plateasca! Este foarte 

mult sa platim noi 6000 euro pe an timp de 5 ani. Trebuie sa vedem cat ar costa sa stricam noi aceasta 

constructie sa nu mai fim nevoiti sa platim atatia ani. 

Dl. Primar:Am punctat cu dl. Susan sa clarificam situatia, ca sa suprapunem ridicarea topografica 

peste ce spune dl. Pera ca ocupa cei 100 m. Nu suntem experti sa ne dam seama din hartii. Sa ne puna la 

dispozitie ridicarea topografica sa vedem ce suprafata ocupa aceasta constructie. Ca si procedura, 

varianta de intelegere amiabila este cea mai buna. Cea din instanta o sa fie in defavoarea noastra. 

Dl. Pleniceanu: Ce se intampla cu constructia de jos, acolo avem documentatie. Avem toate 

avizele acolo, sau si aici trebuie sa dam niste bani? Sunt 3 stalp de curent acolo. 

Dl. Primar: Acolo e mai usor ca se poate intra. Aici nu se poate intra. Acolo exista o carte a 

constructiei si il voi ruga pe dl. Arhitect sef si pe colegii lui de la tehnic sa caute in arhiva, sa vedem din 

ce erau compuse bunurile de acolo de la microhidrocentrala. Trebuie sa vedem ce apare acolo. Pana nu 

le vedem acolo nu putem sti!  

Dl. Coca:  Ca sa detensionam situatia: Cand s-a pus in dezbatere publica,  de catre dl. Maris, la 

Casa de Cultura, a construirii microhidrocentralei, eu am zambit in sala. Dl. Primar m-a vazut si m-a 

ridicat in picioare mi-a tinut putin de morala, si mi-a zis de ce zimbesc. Eu am spus ca ma bucur ca se 

rezolva problema iluminatului public in Geoagiu si o creeze un perpetuum mobile de speta a III-a. 

Pentru cei care stiu putina fizica stiu despre ce vorbesc. 

Dl. Puscasu: Voi cauta in arhiva planul cu microhidrocentrala. 

Dl. Pleniceanu: Trebuie  sa vedem ce este acolo pentru ca pana la urma toata lumea o sa ceara 

despagubiri pe aceste terenuri, 

Dl. Coca: Exista vreo documentatie in care apare ca baraj acea constructie, fiindca ca acestea sunt 

niste probleme legate de legislatia apelor. Exista avize? Exista tot ce trebuie pentru ca noi nu putem 

discuta numai problema proprietatii. Ci si celelalte aspecte trebuie verificate. 

Dl. Piele: Dl Coca vrea sa stie daca acele lucrari facute la microhidrocentrala sunt facute cu 

respectarea legislatiei, are toate avizele si daca exista cartea constructiei sau nu, care sa vedem cine au 

fost persoanele care au aprobat si daca exista vreo posibilitate ca in timp sa ne intoarcem impotriva lor 

pentru a recupera acest prejudiciu. Dumneavoastra, fiind specialist din partea urbanismului, ati putea sa 

ne dati aceste raspunsuri, in baza documentelor care sunt in arhiva. 

Dl. Puscasu: Voi verific si voi pune la dispozitia dumneavoastra. 

Dl. Vlad: In momentul in care au fost facute aceste investitii, acolo trebuia sa existe un acord din 

partea proprietarilor. Acest acord din partea proprietarilor trebuie sa existe fizic, nu?  

Dl. Piele: Sunteti de acord sa mearga procesul inainte si sa ne insusim ce hotaraste instanta sau 

alegem aceasta intelegere amiabila si platim 100 euro/luna timp de 5 ani?  

Dl. Pleniceanu: Pana avem masuratorile exacte in functie de coordonate nu ne putem hotari, daca 

trebuie sa ii platim ii vom platim. Ma repet au facut uni rau si noi il continuam. Trebuie sa gasim o 

varianta sa rezolvam aceasta problema.  
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Dl. Vlad: Trebuie transat cat mai simplu si cat mai clar. Sigur ca dl. Coca are perfecta dreptate si 

dumneavoastra aveti dreptate, doar ca ce ceea ce credem noi aicea este una ceea ce este in documente 

este cu totul si cu totul altceva. Vinovatia poate fi demostrata in instanta, aici toti ne dam cu parerea. 

Instanta se pronunta pe documente. Nu inteleg ca nu este nimeni in masura sa ne spuna daca exista sau 

nu documente. Nu putem noi sa judecam. Trebuie sa stabilim cumva, oportunitatea, sa ne gandim la 

bugetul local. Eu nu cred ca este normal sa platim mai departe cate 100 de euro din banii cetatenilor 

pntru ce? Cum zicea dl. Pleniceanu, peste 5 ani facem un contract nou cu 200 euro, pentru ce? Eu cred 

ca lucrurile trebuie transate cat se poate de clar, trebuie vazut exact in functie de ce zice dl. Susan, sa 

vedem exact ce este acolo, poate vorbim nimic, poate ocupa din terenul omului 20 m si nu 100 m si 

atunci ne raportam  la cei 20 de m. Cand situatia este clara acolo trebuie sa putem sa facem ceva. Cred 

ca trebuie facuta o evaluare, terenul trebuie adus la forma iniatiala, la starea initiala, care costurile 

acestor lucrari. Nu am gresit nici unul dintre noi, vinovatii trebuie sa plateasca desigur, asta e viata. Dar 

nu putem ca noi, daca cineva a gresit acum 10 ani, noi sa platim mai departe aceas gresala. Cel putin eu 

nu sunt de acord cu acest lucru. 

Dl. Primar: In concluzie dl. Susan va face masuratori la fata locului si dl. Puscasu va cauta actele 

in arhiva.  

Dl. Piele: Pana vom lua decizia,  asteptam masuratorile facute de compartimentul de specialitate  

din aparatul dl. primar, ne vor fi transmise pe grupul consilierilor, sa ne lamurim ce suprafata este 

ocupata de aceasta constructie. 

Dl. Pleniceanu: Trebuie verificat daca dl. Pera si-a da acordul pentru aceste lucrari si daca exista 

un contract in acest sens. 

Dl. Primar: Exista o hotarare de consiliu in acest sens. Fara cele doua elemente nu  putem merge 

mai departe. 

Dl. Vartolomei prezinta cererea numitei Muntean Ruxandra care solicita cumparararea terenului 

aferent constructiilor, concesionat in baza contractului de concesiune nr. 5884/10.05.2005.  

Dl. Dancsorean: Daca ia din capat pana in drum sunt cam 450mp, daca intra pe partea laterala sunt 

numai 100mp. 

Dl. Pleniceanu: Trebuie facuta o masuratoare la fata locului.  

Dl. Primar: Pe terenul concesionat s-a edificat o constructie. Doamna are contract de concesiune 

pe suprafata de 950mp iar prin cererea depusa vrea sa cumpere doar terenul de sub cladire si o curte 

laterala, in fata magazinului, ca in partea din spate e spalatoria, dar nu poate veni pana in drumul 

exterior deoarece avem canalul de prelungire. Doreste un drum de acces la constructie si o curte cit 

considera consiliul local ca se poate. Nu ii putem sa ii dam pana in drumul principal deoarece acolo este 

o conducta pentru ape pluviale care merge catre rau. O suprafata pana in 450mp. Dl. Susan merge  si 

masoara la fata locului si prezinta situatia, daca sunteti de acord cu vanzarea o punem pe ordinea de zi si 

daca nu, nu, cum considerati dumneavoastra. 

Dl. Piele: Am o intrebare. In momentul in care noi suntem de acord cu solicitarea doamnei, 

doamna este de acord sa renunte la contractul de concesiune. 

Dl. Primar: Da, renunta la contractul de concesiune si cumpara. 

Dl. Coca: Ca sa iasa bine trebuie facuta o sistematizare a zonei cum ne convine noua, a primariei, 

si ce ramine acolo putem sa vindem doamnei. 

Dl. Piele: Domnilor consilieri va rog propuneri si puncte de vedere pe acest subiect, ca sa putem 

rezolva la urmatoarea sedinta acesta situatie. 

Dl. Danciu: Sa se faca ridicarea topografica. 

Dl. Primar: 150 mp are cladirea si cu partea din spate unde este construita spalatoria, unde este 

limita cu primaria. Si in fata cat considerati dumneavoastra sa vindem. Oricum, prin asta se va renunta 

cei 950 mp avuti prin concesiune iar cei 500 mp din fata  unde putem construi o parcare pentru Baia 

comunala. Exista un stalp de iluminat public si conducta subterana de apa pluviala din zona lui Balas si 

eu zic de acolo sa ii dam, sa nu ramina stalpul in curtea ei. 

Dl. Piele: Aparatul de specialitate sa ne prezinte o varianta, sa ne fie prezentata cel tarziu la 

urmatoarea sedinta sa putem decide pe aceasta speta. 

Dl. Vartolomei: SC ELIS AGREGATE SRL a deschis actiune impotriva UAT GEOAGIU cu 

privire la plangerea prealabila privind revocarea a Hotărârii Consiliului Local Geoagiu din data de 

29.07.2021, prin care a fost respins proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Geoagiu privind 
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PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru “FERMĂ PISCICOLĂ DE AGREMENT ȘI 

ÎMPREJMUIRE, CU EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ, PERIMETRUL GELMAR - BOZDOG” 

în oraş Geoagiu, sat Gelmar, jud. Hunedoara, beneficiar: S.C. ELIS AGREGATE S.R.L., CUI RO 

15727075 și aprobarea prin emiterea unei hotărâri de către Consiliul local al orașului Geoagiu a 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru “FERMĂ PISCICOLĂ DE AGREMENT ȘI 

ÎMPREJMUIRE, CU EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ, PERIMETRUL GELMAR - BOZDOG” 

în oraş Geoagiu, sat Gelmar, jud. Hunedoara. 

Dl. Piele: Daca  mai sunt probleme, va rog sa le prezentati. 

Dl. Vlad: Am si eu 2-3 lucruri pe care vreau sa le discutam. Anul in trecut am aprobat o hotarare 

de consiliu, in noiembrie cred, legat de  lemnul de foc la biserici. Sunt unele biserici la care nu a ajuns 

lemnul, unele biserici s-au descurcat altele nu pot sa se descurce, cum ar fi biserica din Homorod. Am 

inteles ca oamenii nu mai au cu ce sa incalzeasca biserica. 

Dl. Vartolomei: Acea hotarare a fost comunicata Ocolului Silvic si la solicitarea noastra de a ne 

pune la dispozitie lemn de foc pentru biserici au raspuns ca nu au material lemnos in depozit, dar atunci 

cand va fi dispobil ne vor comunica.    

Dl. Vlad: Vreau sa fac o propunere, eu cred ca am putea face un efort, noi consiliul local, in asa fel 

incat sa cumparam niste lemn de foc de la Ocol pentru biserici care nu au nici un fel de solutie. La 

Bozes s-a gasit o solutie… 

Dl. Primar: Si la Renghet si la Homorod, nu stiu de unde aveti informatia, dar padurarul care se 

ocupa de biserica din Homorod a promis ca va pune la dispozitie lemnul pentru biserica. 

Dl. Vlad: M-a sunat parintele si mi-a spus ca la Homorod nu sunt lemn, este o mare problema 

acolo. Si atunci eu vin si va propun, costa 200 lei mc, la Ocolul Silvic din Geoagiu. 

Dl. Primar: Mc este 260 lei. 

Dl. Vlad: Propunerea mea este in felul urmator. In situatia in care oamenii de la Homorod, daca 

este adevarat ce spune parintele si nu ma indoiesc, propunerea mea este sa cumparam imediat niste 

lemne de foc si sa ii ajutam, sa le ducem acolo pentru a trece iarna. Nu cred ca este un efort atat de mare 

din partea Consiliului Local sa cheltuim 600- 1000 lei pentru lemnele de foc pentru o biserica sau doua. 

Dl. Primar: Acesti bani se pot da tot dupa votarea bugetului local. 

Dl. Vlad: De ce nu? Nu merge cu 1/12? Fac eu un imprumut ca sa rezolvam problema asta. 

Dl. Primar: Atunci este problema dumneavoastra personala. 

Dl. Vlad: Nu inteleg un lucru, de ce va vine sa radeti, aici vorbim de lucruri serioase care privesc 

cetateni care platesc impozite si taxe. Suntem consilieri locale, suntem alesi pentru a reprezenta oamenii 

care ne-au votat, aceasta este o problema, dar pentru unii dintre dumnevoastra este o gluma. Pentru 

oamenii din Homorod si pentru parintele este un lucru serios. Propunerea mea este ca sa cumparam 

lemne, in situatia in care domnul primar verifica si lucrurile sunt intradevar asa, sa cumparam lemne si 

sa rezolvam odata problema. 

Dl. Piele: Eu zic ca aceasta informatie trebuie verificata, si intra-adevar daca o biserica se va 

plange si UAT Geoagiu cumpara, si biserica nu isi poate desfasura activitatea in conditii normale, va 

trebui sa intervenim rapid si intr-o forma cat mai buna sa rezolvam situatie. Eu am fost la Homorod 

acum 2 saptamini si nu mi s-a spus asa ceva. 

Dl. Vlad: Multumesc pentru sustinere. Al doilea punct, ma tot intreaba lumea din Geoagiu despre 

lucrarea de acolo, lucrarea de acolo. Ieri am intrat pe SEAP, pe Sistemul de achizitii publice  si m-am 

uitat la toate achizitiile directe pe care le-a facut primaria Geoagiu anul trecut. Foarte multe dintre ele le 

stiu, stiu la ce se refera, dar sunt citeva la care nu stiu exact si mi-as permite sa intreb aici. Sa stim exact 

despre ce e vorba, sa putem da raspunsuri pertinente oamenilor. Le iau in ordine cronologica 

- 10.08.2021  - lucrari de refacere sistem de supraveghere video si securitate in valoare de 

5.631,00 lei. La ce se refera? 

Dl. Primar: Este vorba de reparatiile sistemului de supraveghere video de la Caminul Bozes, care 

nu erau functionale. 

Dl. Vlad: Am inteles. Dupa aceea, Executie de lucrari pentru obiectivul Centru Multifunctional 

Geoagiu, cred ca este cel de dupa pod, la Mahler. 

Dl. Primar: Probabil e proiectarea sau SF-ul ceva. 

Dl. Vlad: este in valoarea de 408.000 lei vad eu aici 

Dl. Primar: E vorba de lucrari.  
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Dl. Vlad: In 15.09.2021 a fost acceptat oferta, nu stiu daca a fost semnat sau nu contract acolo de  

4 mld si ceva. 

Dl. Primar: E inceputa lucrarea acolo. 

Dl. Vlad: E inceputa lucrarea acolo? Am inteles. Dupa aceea am gasit niste lucrari de inregistrare 

sistematica 80.200 lei. 

Dl. Primar: Sunt intabularile sistematice la terenurile agricole. 

Dl. Susan: Sunt lucrari de cadastrale asa zisa intabulare gratuita, in termeni populari, dar aici banii 

vin in totalitate de la Oficiul de Cadastru, deci nu exista nici un efort financiar din partea primariei, doar 

ca asa este procedura de achizitii. 

Dl. Vlad: Mai este una de lucrari de inregistrare sistematica de 55.000 lei, banuiesc ca este vorba 

de acelasi lucru. 

Dl. Susan: este vorba de etapele de finantare, la fiecare etapa se achizitioneaza aceste lucrari. 

Dl. Vlad: Dupa aceea in 14.10.2021n valoare de 9.623 lei instalare si punere in functiune sistem 

de supraveghere video. 

Dl. Primar: Este vorba de sistemul de supraveghere de la cladirea primariei. 

Dl. Vlad: Bun. Apoi sa va mai intreb asa: servicii de intocmire DALI si audit energetic, 35.000 lei 

ALBA PROIECT SRL. 

Dl. Primar: In ce data e? 

Dl. Vlad: in 21.10.2021. 

Dl. Primar: Este vorba de depunerea pe AFM a proiectului cu iluminatul public de la Geoagiu Bai. 

Dna. Calugar: S-a vorbit in sedinta de consiliu acest lucru. 

Dl. Vlad: Aceste informatii sunt publice, nu e nimic secret! 

Dl. Primar: Este vorba de proiectul de pus pe AFM, acum se afla in evaluare. 

Dl. Vlad: Apoi mai este una de 38.000,00 lei in 25.10.2021, servicii elaborare documentatie 

tehnica obtinere autorizatie de construire DTAC, Gevis Proteam SRL. 

Dl. Primar: Este DTAC-ul pentru gazul de la Bozes. Ni s-a cerut actualizare. 

Dl. Vlad: Mai avem in 29.10.2021 executie lucrari pentru obiectivul de investitie, lucrari de 

reparare a terenurilor de sport 350.194 lei. 

Dl. Primar: Tot asa pe AFIR contractul de lucrari pentru baza sportiva de la Geoagiu Bai. 

Dl. Vlad: Si acum de 1 luna s-a facut contractul? 

Dl. Primar: DA! 

Dl. Vlad: Dar Mega Trust cine e? 

Dl. Primar: Firma care executa lucrarile. 

Dl. Vlad: Dar acolo nu este exista un contract mai vechi? 

Dl.  Primar: Pe terenul de sport, nu. 

Dna. Calugar: Acolo este separat. 

Dl. Primar: Parcul e separat si terenul de sport separat. 

Dl. Vlad: Si parcul cine il face? 

Dl. Primar: Tot Mega Trust SRL. 

Dl. Puscasu: Sunt singurii care au participat la licitatie. 

Dna. Calugar: Sunt singurii, da. 

Dl. Primar: E tot pe AFIR, cum e Centru Multifunctional de Ingrijire Personala, doar cand am  

primit toate avizele de la Timisoara de la AFIR atunci am putut sa incredintam. 

Dl. Vlad: Aici a fost licitatie publica? 

Dl. Primar: Nu! Este cu incredintare directa, pentru ca nu este valoare mare. 

Dl. Vlad: Eu vreau sa intreb, un pic, altceva. Daca este aceeasi firma care face si parcul ala de vreo 

5 ani, si vedem ca lucrurile merg greoi, ca sa zic asa, faptul ca i-ati dat mai departe tot lui  sa faca nu mi 

se pare corect. 

Dl. Primar: Este o firma subcontractanta care lucreaza pentru ei. Trebuie sa fie o firma acreditata 

si pentru terenuri de sport, trebuie sa aiba cod CAEN, ne cer cei de la AFIR.  

Dl. Vlad: Dar sigur nu a fost asta prin licitatie, ca sunt 350.000 de lei totusi. Acum doua luni, nu a 

fost licitatie? 

Dl. Primar: Sunt atribuiri directe, si la Centru Comunitar si la Terenul de sport. 

Dl. Vlad: mai sunt servicii evaluare risc la securitate cu 14. 000 lei. 
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Dl. Primar: Este pentru tot ce avem noi domeniu public, cladiri. 

Dl. Vlad: Alte servicii de consultanta, tot Alba Proiect astia in 23.11.2021. Consultanta si 

Management. E ceva consultanta la un proiect. Apoi avem iluminat festiv 16.200 lei, in 13.12.2021. 

Dl. Primar: Asta a fost achizitia de banner-e si figurine pentru iluminatul festiv. 

Dna. Calugar; Am cumparat furtun luminos pentru al inlocui pe cel defect de pe figurinele de pe 

stalpi. 

Dl. Primar: Si 10-12 echipamente la Geoagiu Bai. 

Dna. Calugar: 10 buc. 

Dl. Vlad: Dupa aceea apare aici piatra sparta in 29.12.2021 diverse materiale de constructii Bora 

Almas SRL de 19.992 lei. 

Dl. Primar: Aici avem un contract cu aceasta firma, sa ne aduca materiale de la Almas, dar e 

stricata cariera de la Almas si cand ii da drumul la freza vom avea materialul. 

Dl. Vlad. In 30.12.2021 apare reparatii asfalt, lucrari de reparatii de renovare Geanina Residence  

49. 500 lei – 50.000 lei. Cine sunt astia? Unde sunt reparatiile astea de asfalt in 30.12.2021. 

Dl. Primar: E semnat doar contractul. Acum se lucreaza la blocurile ANL. 

Dl. Vlad: Dar acolo se face cu asfalt in jurul blocurilor? 

Dl. Primar: Da! Vin trotuarele si asfaltul de la intrare, caile de acces. Atunci s-a semnat contractul, 

dar nu s-a platit nimic. Banii sunt in excedentul pe anul 2022. 

Dl. Vlad: Stati un pic ca nu poate sa fie aia. Nu pot fi parcarile de la ANL pentru ca ele sunt prinse 

pe cod CPV Lucrari de reparatii. 

Dl. Primar: Reparatii la strazile de pe Calea Romanilor. Straduta aia. Este strada de la Calea 

Romanilor. Deci nu e blocurile ANL, ele sunt separat, partea de calea de acces spre gradinita este 

separat. 

Dl. Vlad: Va spus sigur ca nu poti sa faci o parcare care nu exista si care trebuie reparata. Mi se  

pare aiurea, poate ca nu inteleg eu. In fine. 

Dl. Primar: Este vorba de reparatii la Calea Romanilor. Nu este o strada noua, cu o investitie noua. 

Este trecuta ca reparatie. 

Dl. Vlad: Din punctul meu de vedere lucrurile stau putin altfel. In momentul in care faci reparatii, 

nu mai esti obligat sa faci studii de fezabilitate, nu mai trebuie sa faci nici o documentatie, pentru ca faci 

niste reparatii. In momentul in care faci pe investitie trebuie sa faci SF, PT, DALI sau ceva, adica iti 

spune un expert ce trebuie facut acolo. Ori in momentul de fata, nu stiu, din punctul meu de vedere, o 

lucrarea facuta in felul asta, fara sa fie asumata de catre un expert, cine ne spune noua cum trebuie 

facuta parcarea aceea. Din intamplare nu lucrez in domeniul constructiilor, dar stit ca de 10 ani am firma 

de constructii. 

Dl. Pleniceanu: Dar nu este acolo documentie pentru parcare. 

Dl. Primar: Este o documentatie tehnica pe reparatie. 

Dl. Vlad: Bun, dar stati putin, ca sa faci o parcare acolo este nevoie de proiect si de specialisti. Ca 

noi nu suntem nici unul in masura sa hotaram. 

Dl. Puscasu: Ar fi bine sa veniti la fata locului si sa vedeti.  

Dl. Groza: Stam aici de jumatate de ora la niste raspunsuri care nu isi au rostul. 

Dl. Primar: Doar de aceea suntem aici ca sa raspundem. 

Dl. Vlad: Eu vreau sa inteleg. 

Dl. Pleniceanu: Isi au rostul, sunt niste informatii.utile. 

Dl. Vlad; In momentul in care proiectul cu ANL-ul a fost depus, au fost prinse si spatiile 

exterioare, cladiri in proiectul initial, adica sunt luate toate avizele, tot ce trebuie. 

Dl. Primar: Da. Mai putin finantarea care a cazut in sarcina noastra. Si noi am prins finantarea pe 

sfarsit de an, prin rectificarea de buget, daca va aduceti aminte. Noi acolo ucram dupa documentatie 

depusa de proiectantul care a lucrat la blocurile ANL. Si am adoptat inclusiv straduta principala ziceti d-

voastra ca se asfaltează, cea de 40.000 lei. Nu lucram dupa capul nostru. 

Dl. Vlad: In principiu repari ceva ce exista. Eu stiu ca acolo nu exista parcare. Deci nu poti repara 

o parcare care nu exista. 

Dl. Piele: Dle Vlad, mai exista drumul care figureaza ca drumuri dar ele nu exista. Asa este si 

aicea, este un plan incomplet. 
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Dl. Primar: Este un proiect de hotarare in noiembrie, dupa ce am primit cei 10 mld cand am prins 

cei 40.000 pe reparatii. Deci totul este legal ca nu te lasa Trezoreria sa decontezi legal.  

Dl. Vlad: In momentul in care avem bani si facem lucrari dupa, asa cum credem noi ca sunt facute, 

da, si dupa un an de zile, se strica, se lasa terenul, pentru ca nu s-a facut un studiu geo, trebuie vazuta 

natura terenului, ca in functie de natura terenului se spune ce grosime de balast trebuie, cat trebuie 

compactat, ce grosime trebuie sa aibă asfaltul. Deci toate aceste lucruri le stabileste un specialist, care 

este cota, care e nivelul. Suntem prea saraci ca sa facem lucrari de mantuiala, asta vreau sa spun. 

Dl. Groza: Exista un caiet de sarcini, cred. 

Dl. Piele: Vreti sa spuneti ca se fac lucrari care nu au fundament si baza legala. Eu nu cred ca se 

face asa ceva, deoarece organele de control ale statului verifica. 

Dl. Primar: Clar. 

Dl. Vlad: Eu nu am spus asa ceva. Eu am intrebat daca exista un proiect pentru parcarea de la 

ANL. Si inteleg ca nu exista.  

Dl. Primar: Cum sa nu existe? La blocul ANL cand a fost prevazut proiectul 

Dl. Vlad: exista autorizatie de contruire acolo? 

Dl. Primar: Da, este, si e facuta si receptia si tot ce trebuie. Dar la constructia blocurile ANL 

partea de structura a lui, intrare + dotarile de interior au cazut in sarcina CNI. Tot ce ii parte de dotari de 

exterior, inclusiv alimentarea cu apa, cu utilititati cu tot ce trebuie, inclusiv partea de parculet pentru 

copii, parcarea si calea de acces cade in sarcina noastra a primariei. Noi pe proiectul respectiv facem 

aceste lucrari de reparatii, dar sunt reparatii la Calea Romanilor, asa scrie in codul de achizitie. Nu 

facem de capul nostru ci dupa proiectul ANL. Va voi pune pe grupul d-voastra proiectul acolo, parcarea, 

spatiul de joaca, calea de acces, care sunt prevazute, dar sunt in sarcina noastra. Ca nu putem numai asa. 

Dl. Vlad: Bun. Si mai exista o achizitie Lucrari de reparatii pavaje in 30.12.2021. 

Dl. Primar: Trotuarele de  la blocurile ANL. 

Dl. Vlad; Aceesi firma Geanina Residence SRL, este acceptata oferta pentru 117.425 lei. 

Dl. Primar: Acestea sunt trotuarele de aici de la intrate, de la dl. Melha, inclusiv intre blocuri, la 

blocul din spate, la blocul din fata, tot ce inseamna trotuare. 

Dl. Vlad: Intreb pentru ca si aici este vorba de reparatii. Trotuarele acestea nu exista ca sa le 

repari. 

Dna Calugar: Cum nu exista? 

Dl. Primar: Ele apar in proiectul blocului. Ele cad in sarcina noastra. Asa spune codul ca sunt 

reparatii trotuare, reparatii drumuri, pentru ca apar pe Calea Romanilor, Dar noi lucram dupa proiectul 

de la blocuri, nu dupa ureche. 

Dl. Vlad: exista un proiect tehnic acolo. Deci 

Dl. Primar: Da, exista un proiect tehnic acolo si tot ce venea partea de exterior, acolo, dotarile, 

calea de acces, parcarea, inclusiv spatiu de joaca care va fi prins intr-o alta etapa, tot asa pe Calea 

Romanilor, achizitionare echipamente pentru spatii de joaca Calea Romanilor. Si o sa ne intrebam 

atunci. 

Dl. Vlad: Eu va spun ca este pentru prima oara cand aud ca se repara ceva ce nu a existat 

niciodata.  

Dl. Primar: Exista proiect acolo. 

Dl. Vlad: V-am spus ca lucrez in constructii de 12 ani, eu nu am auzit niciodata de aceasta firma, 

Geanina Residence SRL. Sper ca este o firma serioasa, pentru ca achizitia este una directa, nu e o 

licitatie. 

Dl. Primar: Subcontractantul lui Mega Trust SRL. 

Dl. Vlad: Aoleu, tot aia? Sa de Dumnezeu sa faca ce trebuie! Sa faca ce trebuie, ca la Geoagiu Bai 

se pare ca nu au facut ce trebuie. 

Dna. Calugar: Dar nu acest subcontractant a lucrat la Geoagiu Bai. 

Dl. Vlad: Vreau sa mai discutam un lucru, vis a vis de faptul ca am facut o interpelare Ministrului 

Muncii vis a vis de zona Muntilor Apuseni si de aceasta reducere cu 50 % pentru cetatenii care locuiesc 

in aceasta zona. Acum eu sper ca dl. ministru  sa ne raspunda cat mai repede. 

Dl. Groza: Pentru energie electrica si gaz? 
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D. Vlad: Pentru energie electrica si gaz, da. Pentru ca este o intreaga discutie acolo. Legea exista 

spune foarte clar, noi suntem prinsi in lege, nu exista norme de aplicare. Altii zic ca exista norme de 

aplicare. Am cautat si eu si intr-adevar exista niste norme de aplicare din 1997. 

Dl. Primar: Dar daca nu au prins in buget contravaloarea facilitatii? Daca furnizorul nu primeste 

prin legea bugetului diferenta de bani, el cum sa o aplice pentru noi. Ca nu poate sa o aplice! Aici e 

problema! Iar legea este, furnizorul este obligat sa ne faca nua reducerea de 50%, dar in buget nu au 

prins metodologia de a achita contravaloarea. Acolo se plateste ceva. Nu cred ca Enelul face reducerea 

si nu ii plateste nimeni nimica. 

Dl. Vlad: Eu zic ca pana la urmatoarea sedinta sa avem un raspuns oficial, pentru ca sunt obligati 

sa raspunda. Nu este corect, pentru ca legea exista si noi nu beneficiem de ea. 

Dl. Primar: Ministerul Muncii o va pasa la Ministerul Finantelor. Eu sunt curios ce raspuns veti 

primi, pentru ca vom face si noi o solicitare, pe care o depun personal. 

Dl. Susan: La sedinta pe comisii am prezentat Raportul Asociatiei Proprietarilor de Pajisti peste 

care cred ca v-ati uitat, daca considerati ca trebuie sa il mai citesc eu inca o data, sau doriti clarificari, sa 

discutam pe marginea raportului respectiv, va stau la dispozitie. 

Dl. Primar: Cand va fi sedinta asociatiei? 

Dl. Susan: In februarie. 

Dl. Primar: Vom anunta si consilierii care vor sa participe. 

D;. Susan: Inca nu stiu o data precisa. 

Dl. Primar: Ne comunicati si dl. consilier  juridic va pune pe grup. 

Dl. Coca: Cei care au oi putine,am inteles ca  nu se vrea sa se oile si trebuie sa umble in alte parti. 

Dl. Susan: Din pacate nu am un raspuns  pentru cei care au oi putine, care sunt refuzati, este vorba 

de 2-3 familie care au avut tot felul de conflicte cu ei. A fost o problema anul trecut cu caprele, acolo 

iarasi au fost niste discutii ca ciobanii refuzau sa ia caprele in turma. Am gasit o solutie, insa in 

momentul in care am gasit omul disponibil, si dornic sa ia caprele, nu au mai vrut proprietarii de capre 

sa le dea. Sa stiti ca este o problema oarecum artificiaal. Pe de alta parte nu avem nici o parghie sa 

obligam, pentru ca proprietarii de oi au afacere din cresterea oilor si din asta traiesc. Sigur ca ei se 

concentreaza pe afacerea lor. Pe langa oile lor mai iau si de la proprietarii de oi care au mai putine. Au 

fost 2 cazuri, pe care le-am rezolvat. Insa problema este cei 2 proprietari de capre care,  pana la sfarsit 

au intrat in conflict cu toti restul. 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte mulțumeste pentru participare și declară închise 

lucrările sedinței. 
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