
 

     JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 11.02.2022, ora 11,00,  în ședința extraordinară convocată de îndată 

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință extraordinară, convocata de îndată, s-a 

făcut prin Dispoziția primarului nr.54 din 08.02.2022, 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, 

ședința este legal constituită. 

Doamna Ursica Rodica Liliana,  preşedintele de ședință ales prin hotărârea nr. 1/ 

28.01.2022, preia conducerea lucrărilor ședinței și informează că la ședință participă de drept 

dl. primar Cărăguț Vasile, dl. Vartolomei Adrian – consilier juridic și Dna Olea-Coman 

Corina – din partea Compartimentului Buget Financiar, Susan Marius, Puscasu Gabriel, Igna 

Angela, Marcu Adriana si Cucuruz Raul. 

Președintele de ședință, d-na Ursica Rodica: Sunteți de acord ca aceasta sedinta sa fie 

inregistrata video si audio? 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă 

citire procesului – verbal ale ședinţei din data de 28.01.2022 , nu sunt obiecțiuni și este supus 
spre aprobarea consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

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

X X X 

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

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului  local al orașului  Geoagiu  pe  
anul 2022 
 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2022. 
 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
 
3. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și 

mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generala a  Asociaților la ADI 

AQUA PREST Hunedoara, din data de 28.02.2022. 

 
Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

  
  

 

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

 

 



X X X 

 
1. La punctul unu al ordinii de zi se prezintă referatul de aprobare al inițiatorului si 
proiectul de hotărâre  privind  aprobarea bugetului  local al orașului  Geoagiu  pe  anul 2022 

 
Se prezintă raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții: :  

D-na Ursica:  La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest 

proiect 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe 

articole cât și în ansamblul sau. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  9 / 2022 

 

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

de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria 

al orașului Geoagiu  pe anul 2022. 

 

Se prezintă raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții: :  

D-na Ursica:  La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest 

proiect 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe 

articole cât și în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  10 / 2022 

 

 

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

proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea 

acestuia pentru a vota în Adunarea Generala a  Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, 

din data de 28.02.2022. 

 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: :  

D-na Ursica:  La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest 

proiect 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe 

articole cât și în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  11 / 2022 

 

 

 

DIVERSE: 

Dl. Primar: Dl. Susan, la sedinta urmatoare, o sa ne prezinte raportul referitor la terenul 

din Geoagiu Bai, unde exista litigiul cu domnul Pera. 

Dl. Vartolomei: Avem raspunsul la solicitarile adresate de catre dumneavoastra 

Asociatiei Salvital, raspuns care o sa-l comunic pe grupul de WhatsApp al consilierilor. 



Dl. Primar: Vreau sa multumesc tuturor consilierilor pentru modul in care sa desfasurat 

aceasta sedinta, referitor la aprobarea bugetului. A fost foarte bine ca pe sedinta pe comisii s-

au clarificat anumite lucruri care probabil nu au fost intelese din expunerea bugetului si a 

meterialelor care au fost prezentate. Ce pot sa va promit ca si in perioada urmatoare o sa 

incercam sa fim cat mai transparenti si sa nu mai avem acele discutii referitoare ca primarul 

sau aparatul de specialitate ascunde ceva. Stiti ca de fiecare data orice adresa, orice informare 

am incercat sa o discutam impreuna aicea si de a lua impreuna o hotarare. Acorduri de 

principiu pentru a rezolva anumite lucruri. A fost prezentata aceea adresa  privind raspunsul 

celor de la Salvital prin care ei ne-au comunicat ca ei sunt de acord cu propunerea noastra, 

doua zile pe fiecare trimestru sa vina la noi in zona pentru cei 3 lei ce inseamna contributia 

noastra pe un an de zile. Deci daca ne vine in primul trimestru de doua ori in doua zile sa 

putem acoperi zonele atunci in trimestrul doi, trei si patru eu zic ca ar fi foarte bine deoarece 

noi stam un pic mai prost cu partea de asistent medicala, medici de familie. Lumea de frica nu 

mai merg la cabinetele private de la Orastie sau de la Deva, doar cand nu au incotro. Sunt 

acele analize care se vor face gratuit, ei o sa ne trimita si o lista cu alte serviciu care ei le 

presteaza si le desfasoara societatea lor, contra cost,dar eu zic ca in prima faza sa ne incadram 

in acele analize gratuite, 4 sau 5 analize pe care ei le pot face in aceea zi in care vin pe zona si 

sa nu plateasca omul nici un ban. Trebuie sa le punem la dispozitie spatiile unde sa isi 

desfasoare activitatea.  

Referitor la activitatiile culturale, noi avem un grafic, o sa fie pus te site-ul primariei, 

am dus mai depare acele evenimente cunoscute pana acum. 

Dl. Pleiniceanu: Au fost de acord cu incheierea contractului pe un an de zile ? 

Dl. Primar: Da, au fost de acord cu incheierea contractului pe un an de zile. 

D-na Opra: aceasta asociatie a mai avut incheiat contaract, in trecut, cu Primaria 

Geoagiu? 

Dl. Primar: Nu au mai avut incheiat contract cu Primaria Geoagiu. Noi am avut pana in 

anul 2017 sau 2018, cand am deschis punctul SMURD de la noi, un contract cu cei de la 

Orastie de la Samaritieni. 

In calendarul de evenimente mai avem in continuare finalizarea lucrarilor la Casa de 

Cultura si inclusiv dotarile, as dori sa organizam un spectacol de Paste, daca nu o sa mergem 

cu celalalte evenimente care le mai avem in decursul anului 2022, Ziua Aviatiei la Aurel 

Vlaicu, Festivalul Daco-Roman, Festivalul de Poezie daca il putem organiza in anul acesta si 

alte evenimente care le avem in program. Am prins acolo in buget 50 000 lei si in functie de 

evenimentele pe care le avem, o sa fie discutate aici in sedinta Consiliului Local. Referitor la 

sprijinul pentru Biserici, am prins 50 000 lei, pe Legea 350, nu exista alta posibilitate de a 

sprijini Bisericile. In perioada urmatoare, dupa validarea  bugetului de cei de la finante, o sa 

adam drumul pe aceasta Lege sa ajutam aceste locase de cult. 

Referitor la Clubul Sportiv, intrba D-na Opra de aceea finantare care o avem pe PNDL 

2, speram ca in perioada urmatoare sa identificam un constructor care sa fie serios si sa se 

miste repede. Noi aici ne-am permis ca prin OG 15 sa acualizam preturile, am prins si noi 

ceva pentru ca in cazul in care mai apar mici cheltuieli sa  putem finaliza lucrarile si la Baza 

Sportiva, case sunt incepute de prin 2007 -2008. Sprijinim in continuare si pe cei de la Karate 

si pe cei de la Clubul sportiv, de la fotbal, o sa-i ajutam si pe cei de la dansurile moderne, 

chiar saptamana trecuta am luat o hotarare ca acesti copii, ai nostri din Geoagiu  30 – 40 cati 

vin, ei facea pregatirea in sala de sport impreuna cu cei de la Karate, pana cand cei de la Liceu 

vor binevoi sa preia in administrare Gradinita cu program normal, sa ii lasam pe acesti copii 

sa isi faca pregatirea in salile de acolo, pentru ca nu au ce sa strice deoarece la ei disciplina 

este pe primul loc. 

In regie proprie camine culturale , cladiri publice, tot ce avem noi, statiile de autobuz 

remediate, sunt, dupa cum ati observat in buget, prinse pentru a face cate ceva. Dca nu ne 



ajunge atuci prin trimestrul III mai suplimentam in zonele unde trebuie. Pe intretinere drumuri 

, strazi avem undeva la 150000 lei, ati vazut in buget. Cand se face vreme o sa intervenim in 

Cigmau, Homorod, Poenari, Renghet, zonaele in care nu este asfalt ca sa incercam sa le 

pietruim.  

Eu incadata vreau sa va multumesc pentru aprobarea bugetului local si sper ca impreuna 

cu colegi mei de la de  primarie ca orice problema pe care o identificati  in favoarea 

cetatenilor sa avem o colaborare ca sa le putem rezolva, va rog sa ma informati pe grupul 

nostru ori prin cerere scrisa sau printr-un simplu telefon sa incercam sa remediem problemele 

cetatenilor 

Dl. Vlad: vreau sa mai spun si eu un lucru, este o stire imbucuratoare ca domnul Susan 

cu Registrul Agricol ocupa locul I la digitalizare, felicitari, asta inseamna un lucru bine facut . 

Dl. Primar: Si cei cu RNS-ul de la Urbanism, dar acolo nu sa scris.  

Dl. Vlad: asta nu stiam, dar va rog sa o spuneti dumneavoastra. 

Dl Primar: Eu zic ca la partea aceasta de inregistrari, la Registrul Agricol cat si la 

Urbanism, pe partea de inregistrari pe RNS , baieti si echipa isi fac treaba acolo. Speram ca in 

perioada urmatoare cu acei bani pe PNDR cu digitalizarea sa incercam sa legam toate 

compartimentele inte ele, pe digitalizare  pe finantarile europene si nu pe bani din butetul 

local. 

Inca o data multumesc tuturor.    

   

 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte mulțumește pentru participare și declară 

închise lucrările ședinței. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONSILIER JURIDIC,                                 
Ursica Rodica Liliana                                                                         jr. Vartolomei Adrian  

 

 


