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     JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 28.02.2022, 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. 

61 din 14.02.2022, 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, ședință 

este legal constituită. 

Doamna Urșica 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, dna. Olea Corina, dna. Igna Angela și  dl. Susan Marius. 

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

procesului – verbal ale ședinţei din data de 11.02.2022 , 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 prezinta următorul proiect al ordinii de zi:  
 

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

inventar din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

inventar aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL Geoagiu nr. 6/2022  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 

 

4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Geoagiu în cadrul 

comisiei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al Liceului 

Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu   

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea, cu titlu gratuit,  a lemnului de foc pentru sezonul rece 

2022/2023 către unitățile de cult religios de pe raza orașului Geoagiu 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 

2022,  pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu 

pe anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

 

Ca probleme urgente înscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării din administrare și transmiterea în folosința  

Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  a unor bunuri din proprietatea privată a orașului 

Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea  Clubului Sportiv Gloria al 

orașului Geoagiu  a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv 

”Gloria” al oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL 

GEOAGIU şi Asociaţia „Salvital” Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

5.  Proiect de hotărâre privind  alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans 

modern „The Power”a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu  la 

calificările  DANCE STAR WORLD DANCE MASTERS  2022, 25-29.05.2022 POREC 

CROAȚIA, care va avea loc la București, în data de 12-13.03.2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru ”Realizare 

conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea 

Romanilor (DJ 705), de la intersecția cu strada Independenței, până la strada Calea 

Romanilor, nr. 187 ” 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  alipire a unor parcele de teren din 

domeniul public al orașului Geoagiu 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

proprietatea privată a oraşului Geoagiu.  

Se prezintă raportul Compartimentului Contabilitate si Salarizare  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Dna. Urșica: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotarare 

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.  12 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind  scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

patrimoniul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu. 

Se prezinta raportul Compartimentului Contabilitate si Salarizare  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discutii: 

Dna. Urșica: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotarare 

 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.  13 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL Geoagiu nr. 6/2022  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 Compartimentul Resurse Umane  și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate 

Discuții:  

Dna Opra: Despre ce eroare este vorba? 

Dnl Vartolomei: Se  îndreaptă eroarea materială din art. 3 al HCL Geoagiu nr. 6/2022  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,  în sensul că în 

loc de expresia  “La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL Geoagiu nr. 2/22.01.2019” se va 

menționa corect  “la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea CL Geoagiu nr.2/22.01.2019. 

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. 16 / 2022. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Geoagiu în cadrul comisiei de interviu la 

concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru 

Borza” Geoagiu . 
Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
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Discuții:  

Dl. Vartolomei: La sedinta pe comisii din 23 februarie s-au propus dna. Ursica Liliana Rodica – 

reprezentant CL iar supleant dl. Dâncsorean Aurel. 

Dl. Vlad: Am inteles, dar in plen nu mai avem voie sa facem propuneri? Pentru ca eu nu am fost la 

sedinta pe comisii nu cunosc subiectul si am dreptul sa intreb, nu trebuie sa va suparati pe mine. 

Dna Calugar: La sedinta pe comisii a fost o singura propunere pentru cei nominalizati. 

Dl. Vlad: Din punctul meu de vedere, cred ca este perfect legal sa facem propuneri si astazi, sa 

facem buletine de vot si sa votam. 

Dna. Calugar: Aceste propuneri au fost facute in sedinta pe comisii si consemnate in procesele 

verbale ale comisiilor. 

Dl. Vlad: Nu am participat la sedinta pe comisii. Eu propun pe dl. Dancsorean, avand in vedere ca 

are deja o experienta. Va amintiti foarte bine ca la ultimul concurs, pentru director, am fost totii de acord 

cu dl. Dincsorean, si cred ca ar fi foarte bine ca tot dansul sa participe. 

Dl. Vartolomei: La sedinta pe comisii dl Dincsorean a spus ca nu mai doreste sa fie membru in 

comisia de concurs. 

Dna.Calugar: Asa este. 

Dna. Ursica: De aceea l-am si propus pe dl. Coca.     

Dl. Dincsorean: Am sus ca dna Ursica sa ramina si incazul incare nu se poate prezenta sa o 

inlocuiesc eu, adica sa fiu eu supleant. 

Dl. Vlad: Propunerea mea este sa fie dl. Dincsorean, pentru ca repet, are experienta concursurilor 

de genul asta, si in cazul in care dansul nu poate sa fie dna Ursica supleant. Intre timp am discutat cu dl. 

Dincsorean si e clar ca acestea sunt argumentele. Dansul stiind exact despre ce e vorba si cunoscand 

toata metodologia examenului, probabil ca se va desfasura mult mai repede lucrurile in felul acesta. E 

propunerea noastra, asta nu inseamna ca trebuie sa tineti de ea. 

Dna. Calugar: Trebuia sa faceti aceste propuneri la sedinta pe comisii. 

Dl. Vlad: Dna viceprimar, permiteti-mi sa nu fiu de acord cu dumneavoastra sau nu fac ceea ce 

considerati dumneavoastra! 

Dna. Calugar: Eu zic ca asa este corect, propunerile sa sa faca la sedinta pe comsiii, ca de aceea 

este sedinta pe comisii sa propunem, sa discutam acolo. 

Dl. Vlad: Am dreptul sa propun? Dati-mi voie sa imi exercit acest drept. 

Dna Calugar: trebuie sa va exercitati acest drept in sedinta pe comisii. 

Dl. Vlad: Dna viceprimar, dumneavoastra nu trebuie sa ne spuneti ce trebuie si ce nu trebuie.  

Dna. Ursica: Va rog sa faceti propuneri. Dna. Homorodean il propune pe dl Coca. 

Dna. Calugar: Eu o propun de dna. Ursica. 

Dl. Vlad: Eu l-am propun pe dl. Dîncsorean. Am argumentat acest lucru. 

Dl. Primar: Faceti buletinele de vot si supuneti la vot. 

Dl. Vlad: Bineinteles ca da! 

Dna. Ursica: Faceti propuneri si pentru loctiitori. Eu il propun pe dl. Piele. 

Dl. Coca: Eu nu doresc sa particip in aceasta comisie si sa ramina doar cele doua propuneri. 

Dl. Vlad: Daca dl. Coca nu e de acord  sa participe ca nu poate sau ca nu doreste, atunci ramine 

dna. Ursica si dl. Dîncșorean si la loctiitor dl. Piele. 

Dl. Vlad: O propun pe dna Opra ca loctiitor, sa fie doi si doi cum este firesc. 

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. 

Pentru reprezentatul Consiliului Local in comisia de concurs 

Dna. Ursica Liliana Rodica a obținut 8 voturi ”pentru”. 

Dl. Dîncsorean a obținut 6 voturi ”pentru”. 

Un vot anulat. 

Pentru membru supleant 

Dl. Piele Mihai Marcel a obținut 8 voturi ”pentru”. 

Dna. Opra a obținut 6 voturi ”pentru”. 

Un vot NUL. 
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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. 17 / 2022. 

 

       X X X 

 

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

hotărâre privind atribuirea, cu titlu gratuit,  a lemnului de foc pentru sezonul rece 2022/2023 către 

unitățile de cult religios de pe raza orașului Geoagiu.. 
Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discutii: 

Dl. Vlad: Și anul trecut am aprobat o hotărâre de consiliu în sensul acesta. Nu știu daca a fost sau 

nu dusa la îndeplinire din motivele pe care il rog pe dl. Primar sa ni le spune, desi in mare le stim. Si 

anul acesta facem din nou hotararea de consiliu. 

Dna. Calugar: Cea de anul trecut este pe anul trecut. Cea de acum este pe anul acesta. 

Dl Primar: Dna presedinte, daca imi dati voie. Noi de obicei anii trecuti in septembrie initiam un 

proiect de hotarare de aprobare a lemnului de foc pentru scoli si biserici unde nu au padure, ca sa isi 

asigure lemnul de foc, pentru perioada de iarna. Anul trecut nu am facut-o in septembrie, pentru ca cei 

de la Ocolul Silvic ne-au informat ca este o parcela de padure cu lemn mai subtire si nu intra nimeni la 

licitatia sa o poata  exploata. Eu am spus la acel proiect de hotarare imitiat de d-voastra ca este foarte 

greu si nu stiu daca Ocolul Silvic va onora. Daca ei gaseau firma care sa se ocupe de exploatarea 

lemnului din padure pana la loc bun, probabil reuseam anul trecut. Acum ne-au trimis o adresa in luna 

ianuarie, prin care ne solicitau sa scoatem la licitatie lemnul pentru anul acesta, 700 mc, si atunci am zis 

haideti sa facema acum la inceput de an, sa prindem acele suprafete sa nu ne mai trezim in septembrie-

octombrie-noiembrie, sa patim ca si anul trecut. Am intrebat daca ramine valabila hotararea veche si au 

raspuns ca e nevoie de o hotarare noua. Asta a fost ideea de a aproba acea cantitate de lemn din 

cantitatea mare prinsa la inceputul anului si nu doar de la jumatate, sau pe finalul anului cand ati vazut 

ce am patit anul trecut. 

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.  18 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2022,  pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Se prezintă raportul DAS si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discutii: 

Dna. Urșica: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotarare 

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.  14 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2022. 

Se prezintă raportul Compartimentului Achizitii Publice si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discutii: 
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Dl. Vlad: Stați un pic, sa vedem, sa discutam acest program sa ne fie prezentat. 

Dl. Piele: Acest program a fost pus in dezbatere publica in decembrie 2021. 

Dl. Vlad: Am inteles. 

Dl. Primar: Daca sunt ceva intrebari, va org. 

Dl. Piele: În cele 30 de zile trebuiau depuse contestatii sau propuneri de amendamente. 

Dl. Vlad: Termenul de 15 zile este pentru noi ca si consilieri, sau dezbaterea este pentru toata 

lumea. Noi ca si consiliri, putem sa aducem modificari chiar si astazi, in aceasta sedinta. Termenul de 15 

zile cred ca este pentru toata populatia. 

Dl. Vartolomeiș Acest proiect a fost in dezbatere publica pentru 30 zile. 

Dl. Primar: Orice amendament trebuia depus in termen, dar daca sunt intrebari, va rog. Noi am 

incercat impreuna cu colegii din aparatul de specialitate sa prindem tot ce este necesar pentru anul 

acesta, bineinteles in functie de sumele pe care le avem alocate. Daca sunt intrebari referitor la anumite 

bunuri care sunt prinse in lista de achizitii, sau servicii sau lucrari le putem discuta acum sau la 

urmatoarele sedinte, daca sunt intrebari, se va prezenta dna. Ispas Vera, care se ocupa de achizitii 

publice, si vă va da detalii. Tot ce avem bunuri, servicii sunt prinse in acest plan, am incercat ca si 

bugetul sa fie ok  pana la sfarsitul anului. Oricum, daca vine ceva in plus, ca si anii trecuti, cu solicitare 

de la Consiliul Local le vom prinde in lista de investitii. 

Dna. Opra: Si la sedinta de buget  trebuia sa ni se prezinte in mare. 

Dl. Vartolomei: In acea sedinta de buget a fost prezentata si lista de investitii. 

Dna. Opra: Da, a prezentat dna. Olea. 

Dl. Primar: oricum este afisat pe site-ul primariei, daca sunt intrebari, la urmatoarea sedinta o vom 

chema pe dna Ispas sa ne prezinte programul achizitiilor. 

Dna. Urșica: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotarare 

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.  15 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea preluării din administrare și transmiterea în folosința  Clubului Sportiv Gloria 

al orașului Geoagiu  a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dna. Urșica: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotarare 

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.  19 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea  Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu  a 

unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dl. Vlad: Care sunt bunurile care se preiau? 

Dl. Vartolomei: Autoturismul LOGAN, cu nr. de înmatriculare HD 06 KNT și Statie desktop cu 

monitor 

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.  20 / 2022 
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X  X  X 

 

La punctul zece al ordinii de zi se prezintă referatul de aprobarea organigramei și statului de 

funcții al Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dl. Vlad: Vis-a-vis de Clubul sportiv. Stim cu totii ca alocam anual intre 300 de mii si 400 de mii 

de lei. Eu am mai discutat la nivelul altor UAT-uri, care tot asa au echipa de fotbal, cu karate cu alte 

sectii, cu tot ce au, si ei reusesc sa gestioneze activitatea cu mult mai putini bani. Spre exemplu Primaria 

Orasului Hateg, de orasul Hateg este vorba aici, inteleg ca dinsii aloca multi mai putini bani, anual, din 

bugetul primariei, catre echipa de fotbal. Dl. Primar ne poate da detalii, eu nu sunt specialist, nu ma 

pricep, nu stiu despre ce este vorba, dar avand o discutie cu dl. primar de la Hateg si spunea ca poate 

gestiona situatia cu mult mai putin bani. 

Dl. Primar: Cred ca este o dezinformare aicea, acum doua saptamini am fost la un meci de fotbal 

la Hateg, Retezatul Hateg – Corvinul Hunedoara, unde am discutat cu primarul de la Hateg, ei au tot asa 

ca noi echipa de Liga a IV-a si grupele de copii unde contribuie parintii. Altceva ei nu au, noi avem 

karatele, juniorii si echipa mare. Parte din cheltuielile de la echipa mare sunt suportate, in loc de 

indemnizatiile pe care le avem noi le au asigurate de la un agent economic al lor in zona, care a angajat 

jucatorii si ii pune la treaba. Am incercat si noi sa gasim aceasta varianta, dar nu prea le-am gasit in 

decursul anilor. Din ce am discutat cu el, stiu ca ei au chiar proounere de a merge la barajul pentru Liga 

a-III-a si au cam 400 mii lei in comparatie cu noi 300,025 mii lei. Aici intra salariile celor 3 angajati, 

seful clubului Cosmin Crisan, cel care se ocupa de intretinerea bazei, echipament, deplasari Ilies Ioan si 

d-soara Homorodean Alexandrina cu jumatate de norma. 

Dl. Vlad: ei reusesc sa tina echipa in Liga a IV-a fara sa aiba nici un angajat, e clar ca de aici apare 

diferenta din salariile oamenilor si au reusit sa gaseasca si sponsor. 

Dl. Pleniceanu: Ei au un sponsor puternic, am avut un jucator care a plecat la Hateg, unde 

primeste 1.500 lei indemnizatie. Este vorba de patronul de la Roben, ganditi-va ca i-a dus intr-un turneu 

in Spania, cand a jucat Real Madrid cu Barcelona si au jucat un meci amical cu Steaua II. 

Dl. Primar: La ei sunt mult mari cheltuielile cu jucatorii, dar o parte din aceste cheltuieli sunt 

asigurate de un agent economic. 

Dl. Pleniceanu: Ei investesc foarte mult. 

Dl. Primar: Am vorbit cu primarul de la Hateg si a zis ca in jur de 400 mii lei au prins in bugetul 

pe anul acesta cheltuieli cu echipa cu Clubul Sportiv Retezatul Hateg. Ei si la organizarea de 

evenimente, scot la licitatie, agentii economici contribuie de Zilele Orasului si se strang undeva de 3-4 

mld. 

Dl. Pleniceanu: Plata pentru karate intra la indemnizatii, nu? 

Dl. Primar: Intra la indemnizatii, da. Doar trei angajati sunt la Clubul Sportiv, desi noi avem 5 

posturi, dar doar 3 sunt ocupate. 

Dl. Vlad: Vedeti stimati colegi cat este de important ca orasul sa fie atractiv pentru investitori, sa 

existe investitii in oras, sa existe firme puternice, care sa poata prelua toata presiunea asta de pe bugetul 

local. 

Dl. Primar: Hateg-ul este cam cu 15 ani in fata Geoagiului. 

Dl. Vlad: Stiu, este foarte adevarat. 

Dl. Primar: Ii vom prinde din spate cuproiectele pe care avem , cu ceea ce vom depune in 

continuare, pe Ministerul Dezvoltarii, pe PNRR, pe POR, eu zic ca ii vom prinde din spate. Dar mai 

dureaza! 

Dl. Vlad: Ideea este de a veni in Geoagiu investitori, care sa creeze locuri de munca si firme 

puternice. Sigur ca e foarte bine, ca facem spitalul, trotuare si toate lucrurile astea, dar cu acestea 

imbunatatesc viata cetatenilor e adevar, dar nu aduc investitie substantiala. Eu de asta tot insist cu PUG-

ul cu zona industriala unde sa poata sa vina inestitorii. Doar asa putem sa ne dezvoltam. In rest, in partea 

asta de adminstratie, sigur ca da, sunt foarte bune toate lucrurile astea, dar e greu sa facem pasi inainte si 

presiunea este tot pe buget. Multumesc! 

Dl. Primar: Ca o paranteza, chiar sapatamina trecuta discutam cu cineva de la Cigmau, care imi 

spunea ca  majoritatea caselor care erau parasite in Cigmau, de cand s-a aflat ca s-a inceput lucrarea 
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pentru alimentarea cu apa si canalizare, oamneii sunt constienti ca apo urmeaza si amenajarea 

drumurlui, si-au gasit proprietari casele. Vom vedea si pe Homorod , daca vom prinde alimentarea cu 

apa a satului, pe Anghel Saligny, eu zic ca si acolo se va schimba. Daca vom reusi alimentarea cu gaz a 

satelor Bozes si Bacaia, eu zic ca Bacaia va fi un pol important de dezvoltare a turismului in orasul 

nostru. Acolo s-a inceput de jos in sus si e foarte bine si ii felicit pe agentii economici de acolo si pe 

proprietarii de case, noi vom veni, in perioada urmatoare, am luat legatura cu presedintele Comisiei de 

Strategii in dezvoltare a turismului pe tara, dl. prof. Iliescu, care va veni 2 zile la Geoagiu in saptamina 

dupa 8-9 martie si atunci cu siguranta o sa incerc sa fac o convocare si a Consiliului Local, deoarece ne-

am dori ca dezvoltarea pe satele apartinatoare ale orasului sa le punem in prim plan. Si atunci eu zic ca 

unul din satele, ar fi mai usor un pic de a obtine avize pentru dezvoltare in turism ar fi Bacaia. Desi ca 

acolo, impreuna cu dl. Susan vom incerca in perioada urmatoare sa identificam ce avem noi in domeniul 

public, cam putin pe acolo, sa cautam sa venim si noi cu ceva atractiv pe PNRR si dupa aceea sa 

implicam agentii economici si proprietarii de case care au inceput deja dezvoltarea in acea zona. In 

paralel facem asta, pentru ca nu o sa lasat noi Geoagiu Bai-ul, este altceva, este statiune 

balneoclimaterica, are alt regim, dar acea zona pentru turism, dezvoltare, pe partea de agropensiuni se 

va dezvolta. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aprobă cu unanimitate de  voturi, atât pe articole cât și 

în ansamblul sau 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  21 / 2022 

 

 

XXX 

 

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

de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi Asociaţia 

„Salvital” Hunedoara. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dl. Vlad: Aici au fost mai multe discutii referitoare la Salvital. Am zis ca stabilim exact ce 

urmeaza sa faca. 

Dl. Vartolomei: Dupa sedinta trecuta v-am comunicat pe grupul dumneavostra de WhatsApp toata 

corespondenta purtata cu aceasta asociatie referitor la toate solicitarile d-voastra, inclusiv modul de 

deplasare in teren raportat la perioadele solicitate, respectiv de 4 ori pe an, si suma este de 3 lei/ 

locuitor/an. 

Dl. Vlad: Si ei vor sa mearga in aceasta perioada in fiecare localitate? 

Dl. Primar: Le vom centraliza noi, Bozes, Bacaia si Renghet intr-un loc, Geoagiu Bai, Geoagiu si 

Gelmat  – intr- un loc, Homorod, Aurel Vlaicu in alt loc. 

Dl. Vlad: 3 lei/locuitor ce avem noi efectiv sau ceea ce avem noi evidente. Pentru ca sunt lucrui 

diferite. Adica, din punctul meu de vedere, daca ne raportam la evidente si platim 3 lei pentru ceea ce 

este in evidenta, stim cu totii ca evedentele sunt asa cum sunt, nu exista toti acesti locuitor, si asta 

inseamna ca noi platim pentru persoane pentru care ei nu pot sa le ofere servicii. 

Dl. Primar: 5712 locuitori cat au si DSP-ul si Statistica, la 01 iulie 2021, asa este trecut si in 

contract. 

Dl. Vlad: De acord dar eu va spun ca nu exista locuitorii astia, pai in Geoagiu Bai, era o discutie o 

data, aveti idee cati locuitori sunt acolo? 

Dl. Primar: Va putem comunica. 

Dl. Vlad: Intreb doar ca discutie aici. 

Dl. Primar: Per total pe localitate avem 5712 locuitorila ora asta. Atata timp cat au buletine active 

nu putem spune altceva. 

Dna. Calugar. Lunile urmatoare incepe recensamantul populatiei si locuintelor si vom afla exact. 

Dl. Primar: Tot asa avem la toate asociatiile la care suntem parteneri la ADI-uri etc, tot in functie 

de numarul de la statistica ne raportam. 
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Dl. Vlad: Vis a vis de Geoagiu Bai, de zona asta, si au strans oamenii niste semanturi, si la un 

moment dat la Geoagiu Bai era 380 sau 400 de persoane si in realitate sunt doar 280 sau ceva de genul 

acesta, sau 260, adica cum 30 % mai putini decat in evidente. 

Dl. Primar: Noi nu vorbim de cei are locuiesc in Geoagiu, ci de cei care figureaza cu acte, cu 

buletin, cu date la noi. Nu putem vorbi despre cel care vine sa stea o zi in Geoagiu Bai, din Petrosani de 

ex. dar are un apartament in Geoagiu Bai. Noi vorbim de cei care au buletin cu adresa de domiciliu 

Geoagiu. Asa avem contracte cu toate asociatiile unde suntem noi membrii, si mergem cu cota pentru 

fiecare locuitor, le avem in functie de evidentele de la Statistica. 

Dl. Vlad: Sunt absolut de acord. Acesta este un contract intre parti, intre primarie si Salvital, dar 

criteriile noi le  stabilim, de comun acord cu ei. Luand pur statistic, sigur ca astea sunt datele, dar o sa 

platim pentru persoane care nu sunt aici in zona, asta vreau sa subliniez, nimic mai mult. As vrea sa nu 

platim pentru toata lumea, ei vin si consulta intr-un an de zile, sau fac analize la 500 persoane, sau la 

100 persoane, sau la 300 de persoane. Nu am putea sa gasim o modalitate sai ii platim in felul asta? Asta 

incerc sa spun, sa nu ii platim la 5000 de persoane ci sa ii platim efectiv pentru munca prestata. Stiti de 

ce? Asta ii face si pe ei mult mai interesati in as face treaba si rolul nostru de a urmari lucrurile ar fi mai 

mic putin. In momentul cand stiu ca isi iau banii, indiferent ca fac sau nu treaba. 

Dl. Primar: Dupa fiecare actiune se intocmeste un proces verbal de receptionare a serviciului 

respectiv, ca sa putem sa ii facem plata, noi am cerut sa vina in fiecare trimestru cate doua zile, ei in 

fiecare trimestru ne vor factura. Dupa ce se termina vizita in teren se intocmeste un proces verbal de 

receptie al serviciului. Daca serviciul respectiv nu este bun nu ii va face nimeni plata. 

Dl. Vlad: Am inteles, dar ce nu este bine sau hai sa facem altfel. Noi am stabilit 3lei/locuitor. 

Dl. Primar: Nu, noi avem o suma care reflecta cei 3 lei/locuitor, adica aprox 16 mii lei. 

Dl.Vlad: Acesti 16 mii de lei ii impartim la 100 de persoane care vor fi consultate intr-un an, iese 

un pret pentru persoana consultata, sau daca cei 16 mii ii impartim la 500 persoane consultate iesa un alt 

pret, cheltuielile lor sunt aceleasi, interesul nostru este ca  cat mai multi cetateni din UAT-ul nostru sa 

beneficieze de serviciile lor. Eu asta incerc sa spun. 

Dl. Coca: Ce serviciu se face prin Casa de sanatate cu 3 lei? 

Dl. Vlad: Nu stiu. 

Dl. Primar: Ideea este ca per ansamblu iasa o suma care ar fi benefica pentru ei si ati vazut deja ca 

in Parlamentul Romaniei se discuta de acest serviciu. 

Dl. Piele: Acest numar de persoane care se vor prezenta pentru a fi consultati este variabil. Aici 

nimeni nu obliga pe nimeni sa vina. Se face anuntul inainte, cu zilele in care vin, pe ce zone si locatia 

unde vor fi consultate. Poate sa vina 10 oameni, poate sa vina 100 de oanemi, 300 de oameni sau 500 de 

oameni. Acest numar este variabil. Noi nu putem sa-i asiguram pe cei de la Salvital daca vin doar 20 de 

oameni. Nu este vina lor. Nu ne putem raporta la un numar care este variabil. Nuputem sa ii spunem sa 

ne consulte 400 de oameni pe care noi nu ii avem acolo. Si atunci nu putem sa-i depistam pe acesti 

oameni. 

Dl. Primar: Dupa un an de zile, facem o analiza si vedem daca este eficient sa nu acest serviciu. 

Dl. Piele: sa ne dam seama daca este eficient sau nu pentru comunitatea noastra acest serviciu. 

Dl. Pleniceanu: Noi ne ducem pe trimestre. Pai niciodata nu au cum sa consulte in 2 zile 300 de 

oameni. 

Dl. Vlad: Domnilor, eu incerc sa spun altceva ca sa fim eficienti, haideti sa procedam astfel. 

Haideti sa vedem care ar fi , intr-adevar dl. Coca are dreptate, cu 3 lei nu poti sa consulti o persoana. 

Dl. Primar: Cele sase servicii, daca facem un calcul la o policlinica cred ca ar insemna mult mai 

mult. 

Dl. Pleniceanu: Sunt persoane care vor sa vina si care nu vor. 

Dl. Vlad: Haideti sa procedam atfel, eu va fac o propunere. Cei de la Salvital vin si spun analiza 

cutare costa atata, analiza cutare costa atat, da? Niste preturi pe care noi ni le insusim. Dansii vin o data, 

de doua ori, de zece ori, si consulta 10, 30, 50 persoane, da? In functie de cate persoane au consultat si 

serviciile pe care l-au prestat, stiu exact suma si stim ca ceea ce platim este ceea ce au prestat. Eu am 

avut o propunere, eu fac o propunere pe care trebuie sa o votam. 

Dna. Calugar: Am discutat in sedintele de anul acesta aceste propuneri, am stabilit si intrebarile pe 

care trebuie sa le clarifice. 

Dl. Vlad: La acest proiect de hotarare nu se mai pot face amendamente? 
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Dna. Calugar: Nu. 

Dl. Vlad: Eu nu am auzit asa ceva, sa nu se poata aduce amendamente in sedinta de consiliu. 

Dl. Piele: In sedinta pe comisii se pot face amendamente. 

Dl. Vlad: Nu are fiecare consilier dreptul ca in cadrul sedintelor de consiliu sa propuna 

amendamente, care urmeaza sa fie votate de catre Consiliul Local. 

Dna. Calugar: Nu la sedinta in plen, doar ce in sedinta pe comisii. 

Dl. Vlad: Am inteles. In Consiliul Local Geoagiu nu sunt permise amendamente decat in sedinta 

pe comisii. 

Dl. Piele: Puteti aduce amendamentele in sedinta pe comisii, iar in sedinta in plen se da votul final. 

Dl. Vlad: Votul in comisii este consultativ, votul Consiliului Local modifica. Nu va suparati, din 

punctul meu de vedere, dar cred ca dl. jurist ne poate lamuri. Sunteti intr-o grava eroare, Consiliul Local 

si fiecare consilier local are dreptul sa depuna amendamente in cadrul sedintelor Consiliului Local. 

Ideea este ca in contractul cu Salvital-ul sa stabilim o anumita suma pentru fiecare tip de analiza  si in 

functie de cate persoana vor beneficia de analizele respective,in felul acesta cei de la Salvital vor fi 

platiti din bugetul primariei. Astea este propunerea mea. 

Dna. Nyeste: Am verificat si EKG-ul care il fac ei costa 80 de lei. 

Dl. Primar: Daca fac la 50 de persoane … 

Dl. Vlad: Ei pentru aceasta electrocardiograma cat incaseaza de la Casa de Sanatate? 

Dl. Primar: Ei nu incaseaza nimic de la Casa de Sanatate, pentru ca aceasta este un serviciu 

voluntar. 

Dl. Vlad: Poate ca sunt firme care nu fac cu 80 de lei ci cu 60 de lei. 

Dl. Primar: Sau cu 120 lei. 

Dl. Vlad: sau cu 120 lei. Eu incerc sa spun, un pic altceva. Cred ca trebuie sa intelegem sa platim 

de ceea ce beneficiem sa nu mai platim asa numai sa platim. 

Dl. Dincsorean: stimati colegi, de la inceput trebuia sa stabilim un lucru. Daca aceasta firma vine 

in spijinul nostru, trebuia sa fim intelegatori ca vin in sprijinul celor care nu sunt inscrisi la medicul de 

familie. Pentru ca un cetatean care ia in mod curent un tratament, nu poate sa faca de 4 ori pe an. In  

fecare zi ma duc la medicul de familie pentru o reteta, sau pentru o trimitere catre medicul de 

specialitate etc. Si atunci cei care nu au medic de familie si sunt destui, pot sa beneficieze de serviciile 

Salvital. Sigur ca sumele mai puteau fi renegociate, si doar aceste persoane sa beneficieze de aceste 

servicii. Va dau un exemplu personal, eu nu mai voi duce niciodata la ei pentru ca merg la medicul de 

familie, el stiind ce probleme am, ce tratament iau etc. Si atunci, cei care nu pot, si sigur sunt multi care 

au ramas de la dna Pestean sa beneficieze de aceste servicii. 

Dl. Primar: Trebuie sa fac o clarificare, acest proiect de hotarere este inituat de primarul orasul 

Geoagiu, imi sustin tot ceea ce am scris in nota de fundamentare. Am tinut de cont de toate propunerile 

dumneavoastra. Ati solicitat sa stim care le sunt partenerii, am primit lista, cite servicii ne pot face de 

acea suma de bani, 3lei/loucitorx 5700, ce servicii ne pot face ei, cele 6 -7 plus solicitari la evenimente 

si tot ce este acolo. Din ce am vazut, partea de telemedicina voluntara a avut un efect foarte bun in 

judetul Hunedoara. Daca a fost sustinut si politic, nu stiu. Dar sunt si in comune in care sunt primari si  

de la PNL si de la PSD. Impactul a fost foarte bun pentru populatia judetului nostru. Au cerut referinte 

si judetele apropiate. Cred ca ati citit si d-voastra in presa, inclusiv la nivel national au gindit ca 

telemedicina poate fi benefica si vor face niste reguli general valabile in toata tara. Adica cele 6-7 

analize care se pota face intr-o zi pentru o persoana, asa cum ati zis si d-voastra aici doar pentru 

persoanele care nu au medic de familie. Exista un regulament care functioneza la nivel judetean. Asta 

cade din start, pentru ca el este obligat sa consulte orice persoana care vine la ei, indiferent daca are sau 

nu medic de familie. Costurile acestor servicii sunt cu siguranta mult mai mari. Mie imi e frica la 

propunerea dl. Vlad, in momentul in care ii dai niste persoane si niste tarife, clar ca ne trezim, noi 

prindem pana la urma acesti bani in bugetul local. Cei 16 mii de lei, noi am cerut sa vina de 4 ori pe an, 

ne bucuram sa vina si de 3 ori, hai sa fim seriosi ca poate ne facem analizele o data pe an, sau deloc. Eu 

zic ca daca vin de 4 ori e foarte bine. Si avem timp un an de zile sa vedem daca e benefic sau nu acest 

serviciu. Nu este, anul viitor in luna februarie, cand vine cu solicitarea de prelungire, vom discuta daca 

da sau nu. Dar propunerea mea este sa fie votata in forma in care s-a prezentat, sunt si propunerile d-

voastra acolo. Mai ramine partea de locatie unde sa isi desfasoare activitatea, le vom gindi impreuna, 

pentru a le putea oferi locatii potrivite. 
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Dna. Calugar: Eu cred ca nu se pot stabili tarife pentru ca nu este un contract de prestari servicii ci 

este un contract de parteneriat, un acord de parteneriat. 

Dl. Vlad: Din experienta mea, eu sunt obisnuit exact pentru ceea ce se presteaza. 

Dl. Pleniceanu: Suma care ar fi? Cine vine pentru 3 lei? 

Dl. Primar: Nu discutam de cei 3 lei ci discutam de cei 16 mii de lei. Din cele 33 de UAT-uri nu 

sunt toate la fel. Daca face cu Hategul sau cu Simeria unde sunt 12.000 de persoane, cotizatia ar fi mai 

mare. 

Dl. Vlad: Stati ptin sa ne intelegem, noi avem 5600 de persoane, ne raportam sau platim pentru 

5600 de oameni. Eu inteleg ca vin de 4 ori intr-un an. In fiecare zi din cele 4, sau cum vin o saptamina? 

Dl. Primar: 2 zile consecutive. 

Dl. Vlad: Doua zile, dar din punctul meu de vedere in doua zile nu pot face mai mult de 10-12 de 

analize. 

Dl. Primar: 60 de analize au facut data trecuta. Pe zi. Si au fost doar in Geoagiu si Aurel Vlaicu. 

Dl. Vlad: 60 de persoane in doua zile? 

Dl. Primar: Intr-o zi si lumea nu a stiut. 

Dl. Coca: Cat costa un serviciu mediu facut de ei? 

Dl. Vlad: Daca fac 60 de persoane intr-o zi, vin 8 zile, atunci sunt 480 de analize si din 16 mii 

impartit la 480 iasa undeva la 33 de lei de persoana, daca ei fac minimul asta de 480 de persoane. Nu 

stiu ce inseamna analizele astea de fapt. Ganditi-va ca 33 lei costa pentru o persoana sa le faca analizele 

astea. 

Dl. Primar: Ideea e ca daca noi aveam un centru medical pus la punct nici nu stateam la discutii cu 

ei pe tema asta, dar avand insuficienta la partea de sanatate eu zic sa incercam. 

Dl. Vlad: Haideti sa trecem minimul asta de 460 sau de 480 ca un minim, ca stiti de ce? Eu nu as 

vrea sa ajungem in situatia in care sa faca analize pentru 50 de oameni sa platim 16 mii de lei si sa spuna 

ca lumea nu a fost interesata. Eu la asta ma gandesc. 

Dl. Groza: Eu o vad ca o actiune de voluntariat, adica una rapida. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba atat pe articole cat si in ansamblul sau cu 11 

voturi pentru si 4 abtineri. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  22 / 2022 

 

 

XXX 

 

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

de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupei de dans modern „The 

Power”a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu  la calificările  DANCE STAR 

WORLD DANCE MASTERS  2022, 25-29.05.2022 POREC CROAȚIA, care va avea loc la București, 

în data de 12-13.03.2022. 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte si avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții: 

Dna. Urșica: Daca aveti intrebari referitoare la acest proiect, va rog sa le puneti. 

Dl. Primar: Aici as vrea sa le spun consilierilor care nu au participat la sedinta pe comisii, este o 

solicitare a instructorului de la trupa de dans The Power, care participa la faza finala la Bucuresti au 

solicitat sa le asiguram cheltuielile de cazare si transport si alte cheltuieli. Pe langa acel sprijim au venit 

cu un referat in care ei spun ca mai au cam 4 concursuri anul acesta, pe langa faptul ca poate vom 

organiza si noi la Geoagiu Bai de Sfanta Maria, daca se ridica restrictiile, ne solicita inca o suma de 10 

mii pentru cele patru evenimente si ar avea nevoie de un set de costume de dans la cele 7 fete care merg 

la fazele finale si instructorul, deoarece le-au ramas mici cele de anul trecut. Noi am zis ca va informam 

in sedinta de astazi si sa vedem pe parcurs, sa cerem o oferta pentru costume, sa vedem cat ar costa 

pentru cele 7 fete. Nu stiu daca reusim acum pentru concursul de saptamina viitoare de la Bucuresti, dar 

poate pentru celelalte consursuri. Eu zic ca reprezinta Geoagiu, pana la urma, si s-ar putea califica intr-o 

faza europeana, unde vor fi cheltuieli de transport, cazare si eu zic sa le sprijinim. Este o trupa frumoasa, 

inainte am avut o trupa de dansuri populare cu fete si baieti extraordinari, acum suntem in cautare de 
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persoane, incercam sa o refacem cu alte generatii mai tinere, fetele si baietii de atunci au plecat la 

facultate. Dar vad ca la trupa de dans modern au si grupa mica si grupa mare. Tin trend-ul sus pe unde 

mau mers au luat sau locul I sau locul II. Eu zic sa, cum am zis de fiecare data, trebuie facut si pe partea 

de infrastructura si pe partea culturala sa sprijinim in functie de fondurile de care dispunem. Mutumesc!  

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

in ansamblul sau 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  23 / 2022 

 

X X X 

 

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

proiectul de hotărâre privind  aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru ”Realizare conducta de 

aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705), de la 

intersecția cu strada Independenței, până la strada Calea Romanilor, nr. 187 ” 

Se prezintă raportul Arhitectului Sef si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

Dna. Calugar: Eu am participat la discutiile cu Consiliul Judetean, si in sedinta pe comisii le-am 

explicat colegilor despre ce este vorba. Este vorba de despre incheierea unui parteneriat cu Consiliul 

Judetean in care dansii vin cu 95 % din suma atribuita pentru refacerea coloanei de aductiune a apei si 

bransamentele aferente,  contributia noastra fiind de 5 %. Se fac schimba de la Podul Mahler pana la 

Caminul de batrani, la dl. Pastiu la poarta. Restul va fi pe proiect, asta era portiunea care era cea mai 

degradata, plus ca se afla pe culoarul unde se toarna astfaltul nou. Restul este pe drum. 

Dl. Vlad: Si cand se face? Acum, in timp util? 

Dna. Calugar: Noi astazi votam proiectul, ei fac sedinta extraordinara la Consiliul Judetean, dau 

drumul la licitatie, cat de repede, pana nu vine astfaltul nou. 

Dl. Vlad: Este important sa se faca lucrarea pana nu vin cu astfaltul. 

Dna. Calugar: asta este conditia clara. 

Dl. Vlad: Astfel se coreleaza fiind coordonate de Consiliul Judetean ambele proiecte trebuie sa fie 

in regula. 

Dna. Opra: Pe strada Teilor ce se intampla? Cand va fi inlocuita reteaua? 

Dna. Calugar: Pe proiectul mare va fi inlocuita. 

Dna. Opra: Deci va fi sau nu, sau nu stiti. 

Dl. Vlad: Dar a fost prinsa in proiect? 

Dl. Primar: Acum nu, doar partea de la Calea Romanilor. Acum doua saptamini sau .. sa incep sa  

la ultima sedinta v-am spus ca voi merge sa insist le Deva sa facem tot posibilul sa inlocuim aceasta 

portiune unde chiar este cu probleme. Celelalte zone care nu sunt chiar asa cu probleme, vor fi in etapa 

urmatoare cand acel proiect pe POIM extindere retele de apa in judetul Hunedoara unde este prins si 

orasul Geoagiu, este in faza finala. Dl Rusan de la Apaprod este la Bucuresti pentru ultimele clarificari 

si pentru semnarea contractului. Intr-adevar a fost putina agitatie la nivel judetean, de ce ne dorim noi 

acum sa facem pe reparatii o cheltuiala si anul viitor daca se semneaza contractul sa vina contractul pe 

POIM . Pana la urma, am demonstrat cu poze dupa teava pe care am inlocuit-o aici mai jos, catre 

gradinita, portiune de sus unde a mai fost avarie, s-a luat o hotarare impreuna cu Consiliul Judetean care 

pana la urma el conduce sau este forumul care este deasupra de Apaprod si am gasit varianta de acest 

parteneriat in care pimaria, noi fiind pe zona de intravilan de interior, impreuna cu Consiliul Judetean sa 

faca aceasta lucrare. Normal era de la Podul Mahler si pana sus la Smila, dar de la Caminul  de batrani 

la Smila conductele merg pe zona verde, unde se poate face intr-o alta etapa. Partea de  strada Teilor va 

merge, conducta de apa merge pe acostamentul de drum si nu pe culoarul Mures Nord. Si atunci cei de 

la Consiliul Judetean, bineinteles ca nu prea le-am convenit lor sa faca aceasta cheltuiala pe 12-15 mld 

cat o fi si atunci am zis ca incercam sa nu mergem pe reparatie sa prindem cum va fi pe acel proiect pe 

POIM. Astazi este sedinta prin care l-ati imputernicit pe dl Puscasu sa voteze in favoarea majorarii 

pretului conform ratei inflatiei, studiul de fezabilitate cu ultimele modificari pentru POIM. Acea 

propunere a fost scoasa de pe ordinea de zi si cu siguranta va fi si aprobarea pentru ultimile modificari. 

Fiind ultimele modificari facute il vom invita pe dl Rusan sa vina aici la fata locului si sa ne prezinte si 
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mie si d-voastra ce se face efectiv pe acest proiect de finantare pentru orasul Geoagiu. Cand va veni de 

la Bucuresti il voi invita la noi: Dar eu zic ca imbucurator este ca aceasta conducta pe principala se 

poate inlocui inainte de a veni cu astfaltul pentru Culoarul Mures Nord. Am discutat cu cei de la Drupo, 

lucreaza pe Gelmar, finalizeaza Gelmarul, va continua cu partea de Joseni pana la podul Mahler si 

spunea ca dupa aceea va veni cu primul strat de asfalt de la halta pana la Podul Mahler, va urca cu partea 

de serpentina, ati vazut ca se lucreaza la zidul de sprijin, si vor lucra cu acele casetari si incolo pana la 

sensul giratoriu de la Germisara, si acest tronson de la podul Mahler la Dric, la spalatoria auto  va 

ramine pana in ultima etapa a lor. Dl Simina a promis ca pana la sfarsitul lui septembrie vrea sa 

finalizeze lucrarea cu turnatul, mai ramane apoi marcajele si indicatoarele si tot ce mai este. Ceilalti de 

la Strabag lucreaza pe zona de Homorod, ziceau ca de saptamina asta vor incepe si pe strada Teilor si 

cand vor incepe casetarile pe Teilor sa nu patim aceeasi problema ca si dincoace. Daca patim aceeasi 

problema va incepe a doua tura de taraboi, a doua tura de solicitari de sprijin si de tot ce este. Ei spun ca 

acolo nu e cazul, ca s-au inlocuit bransamentele, unde a fost sudura teava la teava au pus mufa de 

lectrofuziune, nu stim pana nu va sapa. Daca sunt probleme acestea trebuie remediate. Eu zic ca trebuie 

sa le multumim ca au venit in sprijinul nostru, al orasului Geoagiu cu acest tronson, stiti. ca doua 

saptamini de dimineata si pana seara la 22 nu era apa, lumea ne injura pe toti. A fost si dl prefect aici in 

vizina la noi, am discutat si cu ele si ne-a spus ca avem tot sprijinul de la el si insistentele lui la Consiliul 

Judetean si la Apaprod pentru inlocuirea conductei. Ca si clarificare, pe partea dreapta va fi o conducta 

de alimentare si bransare pe partea dreapta si va fi una si pe partea stanga. Vom vedea impreuna cu 

proiectantl, cand ne va aduce documentatia, daca il putem imparti in doua, sa gasim o varianta la 

constructorul cu care se va incheia contractul, sa fie incredintare directa, sa mearga mai repede. Vom 

vedea atunci.     

Dna. Opra: La ANL-uri am vazut ca nu se mai lucreaza, s-au oprit din cauza ca s-a lucrat in zona 

aceea? 

Dnl. Primar: Toate lucrarile de constructii in perioada 1 noiembrie - 1 martie sunt oprite de catre 

cei de la ISC.  

Dl. Vlad: Si cu lucrarile din Geoagiu Bai s-au oprit pe acelasi considerent? 

Dl. Primar: Da. Acum de la 1 martie toata lumea are primite avizele de la noi si inclusiv un grafic 

de lucrari care va fi verificat. 

Dl. Vlad: Din ce spuneti d-voastra, de la 1 martie incept lucrarile peste tot? 

Dl. Primar: Da obligatoriu. Daca nu, cei care nu vor incepe si nu vor veni cu un grafic de lucrari 

vom rezilia contractele. Acum exista ordonanta 15 prin care preturile s-au actualizat preturile. Nu mai 

exista nici un motiv acum, nici cei de la Cigmau, nici cei de la Pod din Joseni, nici la Geoagiu Bai, Casa 

de cultura sau ce mai avem lucrari. Unde avem probleme sunt cele doua proiecte pe AFIR, centru de 

ingijiri persoana de la pod Mahler si Terenul de sport de la Geoagiu Bai, unde pe AFIR nu este valabila 

acea ordonanta 15 de actualizare a preturilor, se poate daca se mareste neeligibilul care trebuie sa il 

platim noi. 

Dl. Pleniceanu: Este vorba de terenul de sport, nu? 

Dl. Primar: Terenul de sport de la Geoagiu Bai, nu este vorba de Baza sportiva din Geoagiu unde 

trebuie sa gasim o firma care sa miste cat mai repede si sa se finalizeze lucrarile si acolo. Sunt 420 mii 

acolo, la terenul de la Geoagiu undeva la 380 mii lei. Raspunsul de la AFIR este acela ca inca se 

analizeaza. 

Dna. Homorodean: As dori sa spun ca oamenii cu care am stat de vorba vor sa se inceapa lucrarile 

si la capela de la Gelmar. 

Dl. Primar: Vom incepe cu documentatie. 

Dl. Vlad: care este locatia acolo? 

Dl. Primar: Cm mergi pe Balta in stanga catre inginerul Pestean avem 11 arii, capela vine cam pe 

100 mp restul zona verde.  

Dl. Almasan: Sa speram ca se incepe lucrarea. 

Dl. Vlad: Pai bun dar daca lucrurile sunt clare, ce mai asteptam? 

Dna. Homorodean: Orastia aduna alimente, ajutoare pentru refugiatii din Ucraina. Nu facem si noi 

donatii? 

Dl. Primar: Am zis ca discutam la diverse. 
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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.  24 / 2022 

 

X X X 

 

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

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  alipire a unor parcele de teren din domeniul public al 

orașului Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte si avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții: 

Dna. Urșica: La sedinta pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe articole cât și 

în ansamblul său. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  25 / 2022  

 

X X X 

 

DIVERSE 

 

Dl. Primar: Ati vazut contextul ultimelor zile cu ce se intampla in Ucraina, am vazut ca Prefectura 

Judetului Hunedoara  a venit cu o solicitare astazi de dimineata catre noi, catre primarie, catre Consiliul 

asta de Situatii de Urgenta si cu ocazia asta, daca tot suntem aici, sa luam o hotarare daca si noi ne vom 

implica in ceea ce se doreste la nivel judetean. De dimineata am fost contactat de cei de la Prefectura sa 

raportam la prima ora cam ce locatie ar fi disponibile pentru cazare, pentru refugiatii care vin in zona 

noastra. Noi neavand domeniu public, cu case, cu locuinte, in afara de Internatul de la liceu nu mai avem 

nimic. Deocamdata am raportat, consultandu-ma si cu dl director, 80 de locuri, am vorbit cu dna 

viceprimar si vom pune un anunt, sau o solicitare si pe pagina primariei, si pe pagina de Facebook al 

primariei si ale noastre persoanale. Rugamintea ar fi, ca sa nu creeam o degringolada, am pus nr de 

telefon fix e la primarie, in cazul in care sunt agenti economici din statiune, care doresc sa isi puna la 

dispozitie camere de hotel, pensiune etc. Deja de dimineata am fost anuntati ca avem 20 de locuri ca 

sprijin al unui agent economic din statiune. Dna Ana Stanciu va prelua aceste apeluri dupa orele de 

program si aceste date vor fi centralizate in platforma pusa la dispozitie de prefectura. daca din randul d-

voastra al rudelor d-voastra a pritenilor, stiti ca sunt persoane care sia-r dori sa vina in sprijinul 

refugiatilor, haideti sa sunam la nr. de telefon 0254 248 880. Referitor la partea de ajutoare, ati vazut ieri 

la Orastie a fost o campanie precum si in tot judetul, daca va doriti, tot asa impreuna cu dna Igna sa 

facem o solicitare si cine doreste sa o punem asa de dimineata de la 8 si pana la ora 15 ce bunuri sau ce 

alimente se doreste a fi donate, le vom depozita undeva. Daca sunt oameni de buna credinta care vor sa 

ajute sa sune la nr. amintit. 

Dna. Opra: cine este acel agent economic din Geoagiu? 

Dnl. Primar: Nu stiu ca nu am intrebat. Vor aparea  doar in platforma. 

Dl. Dâncsorean: Am o problema la diverse, in completare la ceea ce a spus dl. primar. Prima 

problema este legata de depozitul de combustibil lemnos din forta ferma a Ocolului Silvic, unde se 

aduce lemn pentru foc. Ultimul pret a fost 260lei/mc si acum este 416 lei /mc. Eu nu stiu cine duce apa 

la pomii aia sa creasca sa coste atat de mult mc. Imaginati-va ca pe langa toate alimentele care s-au 

scumpit si vedem toti sa vina sa spuna ca mc de lemn de foc este 416 lei utitandu-ne si la populatia care 

o avem in Geoagiu si nu numai, eu cred ca e o absurditate, o nebunie sau ca cineva isi bate joc de noi. 

Nu se poate asa ceva! Nu se poate sa iei 2 mc de lemn cu 1000 lei! Nu se poate! Indiferent de ce s-ar 

intampla, tinand cond  ca peste iarna o soba simpla consuma 10 mc, uitandu-ne la bani, pe langa curent, 

pe langa gaz, pe langa mincare, combustibil, naveta etc. asa ceva e imposibil! Dle Primar va revine 

sarcina sa luati legatura si sa vedeti ce s-a intamplat cu pretul la combustibilul lemnos, pentru ca 

oamenii din jos, de la d-voastra de acolo, sunt foarte revoltati. 
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Dl. Pleniceanu: Dureros este ca scumpirea era vorba ca e de la 1 martie. Si ei au riridc pretul cu 

cateva zile inainte. 

Dl. Dincsorean: o alta chestiune este legata de acei oameni amarati care trec granitele si ii vedem 

in fiecare la televizor cum arata in vama, eu ma minunez, in mintea mea, probabil ca gressc, pentru ca 

cu cateva saptamini in urma, toata lumea din Horeca acuza guvernul pentru interdictiile care s-au dat 

legate de aceasta boala nenorocita, sa le plateasca pentru ca nemaiavand posibilitatea sa fie cazati, sa 

faca sfarsituri de saptamina, evenimente etc. ei ramin fara bani si trebuie sa isi inchida unitatile. Astazi, 

oamenii stau in vama fara cazare si fara hrana si nu ridica nimeni degetul sa spuna aduceti-i la mine in 

hotel. Dupa ce guvernul i-a tot desbagubit! Uitati-va la Isaccea, ei sunt aproape de litoral, la mai putin 

de 50-100 km. La cate mi de cazari sunt acolo, unul nu a ridicat egetul sa bage doi oameni. Si din 

Isaccea ii aduce la Tg. Mures, Mai fratilor, e posibil asa ceva, in tara asta romaneasca??  

Dl. Vlad: Mai vreau sa spun eu ceva. Primul lucru pe care vreau sa vi-l spun vis a vis de sedinta de 

astazi, mie mi se pare incredibil ca la Geoagiu in sedintele de Consiliu Local un consilier face o 

propunere si acea propunere nu este supusa votului. Unu. Doi, vreau sa va rog in legatura de organizarea 

sedintelor de consiliu local, eu cred ca ar fi foarte bine daca ne-am concentra un pic, in asa fel incat, in 

momentul in care primim ordinea de zi si materialele care stau in spatele punctelor de pe ordinea de zi, 

sa nu vina prin 10 email-uri ca nu mai stie stanga ce face dreapta, nu le mai gasesti, in fiecare luna sunt 

6-7, 5 e-mail-uri inca un punct completare, inca un punct completare, inca unul. Eu cred ca ne putem 

concentra si sa stabilim ca pana la data de, care sunt punctele care intra pe ordinea de zi. Sa stiti ca 

punctele care sunt suplimentarepe ordinea de zi, daca nu se suplimenteaza si ordinea asta de zi pe care 

am avut-o cu 7 puncte, se pune si pe site-ul primariei si ramine si la noi. Daca noi anul viitor, cautam un 

punct de pe ordinea de zi care a fost la suplimentare nu il vom gasi.  

Dl. Primar: Domnilor consilieri, sunteti de acord sa il sun pe seful de ocol sa ne faca o clarificare 

la cele spuse de dl. Dincsorean? I-am trimis mesaj si a zis ca ilpot suna. 

Dl. Dincsorean: Dle Primar trebuie sa intelegeti, si cred ca sunteti in asentimentul meu, este 

imposibil asa ceva! 

Dl. Primar: Dle Romica, suntem intr-o sedinta de consiliu local si colegii nostrii ridica problema 

majorarii pretului la lemn, asa de pe o zi pe alta. Da-ne o argumentatie, o justificare a acestei cresteri. 

Dl. Romica(prin telefon ): Problema este ca nu pot sa va dau eu nici o justifcare, Comitetul 

director stabileste preturile, nu le-am stabilit eu. 

Dl. Primar:  Care a fost motivatie? 

Dl. Romica: au spus ca asta e piata lemnului. 

Dl. Primar: Noi toti ne-am bucurat cang guvernul a luat decizia sa scada TVA-ul de la 19% la 5% 

si acum oamenii spun nici de la 1 nici din 2, din 25  

Dl. Romica: Colega mea Laura i-a comunicat dlui Susan despre ce este vorba. 

Dl. Primar: Vom face o adresa scrisa catre Directia Silvica sa ne lamurim situatia. 

Dl. Romica: La Geoagiu este si o situatie mai speciala cu rromii si cu toti nevoiasii. Mie imi pare 

rau, dar asta e situatia.  

Dl. Primar: Vom face o adresa catre directie. 

Dna. Opra: In concluzie cu ordinea de zi cum ramine? 

Dl. Coca: La Ocolul la Valea Orastie cand au fixat pretul de vanzare al lemnului, au solicitat 

opiniile primarilor si ale consiliilor locale din zona. Ei au zis ca nu sunt de acord cu majorarea pretului si 

a ramas pretul vechi. 

Dl. Primar: Si la noi, dar la lemnul pe picior. 

Dl. Susan: Daca permiteti o interventie. Da, Ocolul privat gestioneaza proprietatile administatiilor 

publice locale, si noi la lemnul pentru care se da hotarare de consiliu, stabileste consiliul local pretul de 

vanzare al lemnului catre populatie. Eu am avut o discutie vineri, ca si noi am ramas surprinsi de aceasta 

majorare, nu ne-a venit sa credem. Este un lucru absolut inexplicabil, adica scazi TVA-ul cu tinta de a 

pastra daca nu chiar a scadea pretul, si  in mod surprinzator consiliul director dubleaza. TVA-ul de la 

19% am intekes ca a scazut la 5%, deci aveau 14% pastrand pretul. Lemnul care se afla in depozitul 

Ocolului silvic este lemn care provine din padurea proprietatea statului, administate de Romsilva si nu 

este lemn din padurea privata. Raspunsul asta l-am primit si noi, pur si simplu ni s-a comunicat pretul si 

atat. 

Dl. Vlad: Pentru lemnul din padurea lor. 
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Dl. Susan: Pentru lemnul din padurea lor, pentru ca noi avem contract de administrare unde 

consiliul local hotareste pretul. In acele acte de punere in valoare este acel pret minim, au niste 

normative dupa care stabilesc minimul si de acolo d-voastra stabiliti care este pretul de valorificare. 

Sigur. Cele care sunt valorificate prin licitatie, acolo pretul oscileaza. Mai este o conjunctura 

nefavorabila chiar periculoasa, pentru ca tot la discutia de vineri, cand cineva spunea ca la Sebeș, cand 

duce lemn, nu contreaza cum, ii da 536 lei/mc. Deci va dati seama ca acestia nu vor fi  interesati sa 

vanda, mai bine il duc acolo.  

Dl. Vlad: Sigur ca da, piata regleaza pretul. 

Dl. Susan: La presiunile care sunt cu utilitatile, cu energia electrica, cu gazul acum venim si cu 

presiunea pretului lemnului. Ce sa faca oamenii? Daca merge si taie din padurea lui, i se face dosar 

penal. Ce sa faca omul? Sa stea in frig? Sa gasim o solutie. 

Dl. Vlad: Este o problema foarte mare! Efectiv nu exista o justificare a acestui pret. Singura 

justificarea este ca asa este piata. 

Dl. Primar: Mie mi-au argumentat altfel, vineri dupa ce am discutat noi, am sunat si mi s-a 

argumentat ca au crescut foarte mult cheltuielile cu combustibilii si cu forta de munca. Bun, la ce va fi 

de acum incolo! Dar ce a fost in depozit sa-l majorezi a doua zi, nu este justificat. 

Dl. Susan: Ei au crescut pretul si la stocul existent. 

Dl. Primar: Asta enu este corect! 

Dl. Susan: Si acum chiar daca au crescut, au crescut la toate si presiunea este foarte mare. Nu stiu 

daca aceste cheltuieli au dus chiar la dublarea pretului pe mc. 

Dl. Primar: Si ce am mai intalnit, dar nu imi e foarte clar si am uitat sa il intreb pe dl Romica, la 

anumit lemn a ramas TVA 19% si la anumit lemn a ramas 5%.  

Dl. Vlad: La lemnul de foc a scazut TVA 

Dl. Primar: Daca te duci acum in pepiniera te intreaba ce lemn vrei cu TVA 19% sau cu 5%. Aici 

nu inteleg eu. 

Dl. Pleniceanu: Am inteles ca si la curent in unele zone s-a redus cu 50% plata facturii. 

Dl. Vlad: La gaz este strict vorba despre firma care furnizeaza energia, sunt anumite firme cu care 

noi avem contract, care aplica legea, si deja facturile vin reduse cu 50%, avem exemplu chiar in zona 

noastra, chiar si in Bozeș, sunt familii care au contracte cu anumiti furnizori si facturile sunt deja reduse 

cu 50 % conform legii. 

Dl. Primar: Vorbim de gaz sau de curent? 

Dl. Vlad: De curent. 

Dl. Primar: Sa o lasam pe dna Igna sa ne explice. 

Dna. Igna: va spun un caz concret, sunt benefeciarului unui contract cu Electrica furnizare la 

energie electrica, la Bacaia si am primit pe factura 50% reducere si recalculare incepand cu 1 noiembrie. 

La gaz nu stiu. 

Dl. Primar: Am fost de luni si pana miercuri la o intalnire la Poiana Brasov cu  primarii de orase, 

in care am discutat cu dl primar de la Zlatna, care el conduce si asociatia Motii Tara de piatra, in care 

imi spunea ca este foarte suparat pe E-on si pe Enel care nu au pus in aplicarea acea hotarare. Asociatia 

a facut plangere penala impotriva celor doi operatori. Cei de la Electrica Alba Iulia au pus in aplicare de 

cateva saptamini. Dar pana la urma e bine ca e pusa in aplicare. Dar cei de la E-on si cei de la Enel nu au 

pus-o in aplicare. Mi-a spus ca imi va trimite si mie adresa si o vom comunica pe grupul dvoastra de 

WhatsApp. Trebuiau sa faca aceasta reducere si E-nelul si E-onul pentru persoanele fizice, nu pentru 

persoane juridice sau entitati. Dl. Secretar de stat  de la Ministerul de  finante, dl. Heius, care e 

consatean de al nostru de aicea din zona, ne spunea la acea intalnire, unde a fost si el prezent, ne spunea 

ca se discuta la Ministerul finantelor despre un sprijin si in perioada din martie pana la sfarsitul anului, 

nu doar de reducerea din noiembrie pana in martie. 

Dl. Pleniceanu: Pe mine ma intereseaza ca voi ajunge sa dau 5000 lei la gaz, la 500 mc. La asta ne 

gandim! Ce facem cu copiii? Vom ajunge sa ne dam in cap. 

Dl. Primar: Ei ziceau ca discuta la nivel national.  

Dl. Pleniceanu: Pana la urma situatia este foarte dificila. Este un dezastru in tara.  

Dl. Vlad: Vis a vis de lemnele de foc, asta era subiectul initial, eu cred ca este, sigur ca au dreptul 

legal sa faca lucrul acesta, dar eu zic ca trebuie facuta presiune pentru ca este  total anormal. Stiti ce se 

intampla? A dublat pretut la lemnele de foc este o porcarie, este 1% sau sub 1% reprezinta lemn de foc 



 17 

din total masa lemnoasa, din tot ce au ei. Din punctul de vedere a sumelor nu este normal. Trebuie 

facuta presiune, parerea mea. 

Dl. Pleniceanu: Cine isi permite sa dea 5000 lei pe luna? Sa dau pe 6 luni 30.000 lei, hai sa avem 

pardon, si asta este numai pentru caldura si cu celelalte cu facem?   

  Dl. Vlad: Si Romsilva ar trebui sa intelegea ca in situatia in care preturile sunt asa de mari, sigur 

ca oamenii isi gasesc solutie, chiar daca este vorba de romi sau de ceilalti. Noi ca si Consiliu Local in 

afara de a face le o adresa nu avem altceva ce face. 

Dl. Primar: Eu consider ca in ultimii ani de zile o relatie buna intre Directia Silvica, Ocolul Silvic 

si noi. Vorbesc de noi, dar cred ca si alte UAT-uri. Impreuna cu dl Susan am luat o hotarare sa cerem si 

in alte parti  oferte pentru administrarea padurilor proprietatea primariei. Am cerut si oferte din alta 

parte. Este si dna Olea aici, daca am intarziat o  zi sau doua la plata facturilor catre Ocolul Silvic, avem 

4000-5000 lei/luna  paza la padurea noastra. Daca am intarziat cu plata ne calculeaza de fiecare data 

penalitati. Ati vazut bugetul, incasarile noastre nu ne permit sa platim la scadenta uneori. Am sunat la ei, 

nu se poate pentru 2-3 zile sa se calculeze penalitati, va dati seama la 5000 urca penalitatile. Ei au zis ca 

s-a hotarat la Deva. Si am cerut si din alta parte oferta, dar am ajuns la concluzia, ca asa cum sunt ei rai-

buni, tot cu ei trebuie sa lucram ca au preturile la jumatate fata de Ocoalele Silvice Private. Sunt cei de 

la Pian, care apartin de Ocolul Silvic Sebes, care au o parte din terenurile private de la Balsa. Am zis 

daca tot au aici  mai angajeaza doi-trei oameni si preiau si padurile noastre. Cand ne-au aliniat pe toate 

acolo ce cheltuieli ar fi la suprafata pe care o avem noi, erau cheltuielile mult mai mari decat cele de la 

Ocolul Silvic Geoagiu. Referitor la pretul pentru lemnul de foc, stiti si anii trecuti, cand am scos noi la 

licitatie lemnul din padurea noastra si ne-au facut propunere de plecare de la 69 lei, de la 90 lei, de la 

100 lei si nu au fost in stare sa gaseasca un agent care sa il taie si sa il scoata pana la locul bun, a venit 

operatorul care sa scoate lemnul la 200 sau 300 lei, adica noi aprobam la 60-70-100 lei mc si platim la 

firma care il scoate afara 200 lei. 

Dl. Pleniceanu: Inteleg ca pretul este facut de Romsilva, corect? 

Dl. Primar: Pentru lemnul din padurea statului, nu a noastra a primariei. 

Dl. Pleniceanu: Pentru lemnul din padurea lor, ei superiori mai au? 

Dl. Dincsorean: Superiori peste cei din Comitetul director, asta intreaba dl. Pleniceanu. 

Dl. Primar: Or fi intrand si ei la reglementarea asta noua de la gaz si de la curent si nu mai intreba 

nimeni pe Agentia de Reglementare. 

Dl. Groza: Asta este o chestiune locala sau pe toata tara? 

Dl. Susan: Probabil ca la nivel de Regie nationala au niste limite minime si maxime. 

Dl. Primar: Dle Susan sa facem o adresa catre Directia Silvica sa ne comunice in scris si sa vedem 

ce ne spun.  

 

 

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

lucrările ședinței. 
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