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     JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 30.03.2022, 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. 

94 din 18.03.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 14 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,  dl. Susan Marius și dl. Melha Cîndea 

Traian. 

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

procesului – verbal ale ședinţei din data de 15.03.2022 , 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. Proiectul de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se 

valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 

2022  din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea 

proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru 

terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

intravilanul localității Geoagiu Băi, având număr cadastral 61885, în două parcele, respectiv CF 

68712 în suprafață de 225 mp și CF 68713 în suprafață de 176 mp. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea 

proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare – U.P. Nr. I Bozeș. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021. 
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Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orașul 

Geoagiu, județul Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

9.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  U.A.T. Geoagiu sa 

aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, 

SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA" 

încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară  S.I.G.D.  Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. 

TED TRANS 2002 S.R.L. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

10.  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 Festivalul 

Transilvanian Dance Competition  care va avea loc la Târgu Mureș, în data de 10.04.2022. 

 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Dna. președinte de ședinta arata ca Proiectul de hotarare privind alocarea fondurilor necesare 

pentru participarea Trupei de dans modern „The Power”a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din 

Orașul Geoagiu  la Festivalul Transilvanian Dance Competition  care va avea loc la Târgu Mureș, în 

data de 10.04.2022 este scos de pe ordinea de zi, deoarece trupa de dans nu mai participa la aceasta 

competiție.  

 

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

 

XXX 

 

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

hotărâre  privind preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate 

publică a oraşului Geoagiu. 

Se prezintă raportul RAGC  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

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

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

în ansamblul său.  

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  27 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind  aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2022  din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Se prezintă raportul RAGC și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

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

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

în ansamblul său. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  28 / 2022 
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X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a 

oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare.  

Se prezintă raportul RAGC  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

Discuții:  

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

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

în ansamblul său. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr. 29 / 2022. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu 

vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

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

Discuții:  

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

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

în ansamblul său. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr. 30 / 2022. 

 

       X X X 

 

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

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

Geoagiu Băi, având număr cadastral 61885, în două parcele, respectiv CF 68712 în suprafață de 225 mp 

și CF 68713 în suprafață de 176 mp. 

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

Discuții: 

Dl. Pleniceanu: Nu sunt de acord cu cei 225 mp și am aici documentația. Dacă dumneavoastră   

mergeți la măsurători, nu avem de unde sa scoatem acesta suprafață. Nu reiese din calculele mele. Am 

aicea măsurătorile vechi, și nu ies 60-70 mp  din măsurători. Ceva nu îmi este clar. 

Dna. Călugăr: Acum verifica dl. Susan. Eu zic să-l așteptam pe dl. Susan să ne prezinte situația 

concretă.  

Dl. Primar: Dacă aveți neclarități putem amâna votarea acestui proiect pentru luna viitoare. Dl. 

Susan v-a pus la dispoziție planul de amplasament al acestei suprafețe de teren. Va rog sa le studiati si 

daca aveti obiectii sa le consemnati. Daca sunteti de acord il putem lasa pe ordinea de zi, daca nu il 

putem amâna, cum hotărâți. Terenul de sub clădire s-a vândut deja, este si platit. 

Dl. Pleniceanu: 394 mp este terenul de sub cladire?  

Dna. Călugăr: Da. 

Dl. Primar: Aceștia sunt și achitați. 

Dl. Pleniceanu: Pe o schita scrie 43 metri si pe alta scrie 39 metri. 

Dl. Susan: Dle consilier, v-am explicat si in birou la dl. primar. Prima situatie pe care v-am pus-o 

la dispoziție a fost estimativa. Aceasta este masuratoarea de precizie suprapusa pe CF-ul si inscrisa in 

Cartea funciara. Eu nu va mai fac asemenea masuratori estimative de acum. 

Dna. Calugar: Nu mai faceti ca nu are nici un rost. 

Dl. Susan : Nu mai fac ca apar discutii si confuzii fara sens. 
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Dl. Primar: Dl. Pleniceanu nu zice ca nu este bine. El zice ca nu are de unde sa reiasa suprafata de 

176 mp ca e prea mare. 

Dl. Pleniceanu: Din calculele care le avem aici nu ne da. 

Dl. Primar: Cea de 225 mp e prea mica. 

Dl. Pleniceanu: Inteleg ca masuratoarea este estimativa, dar nu se poate gresi cu 60 mp. 

Dl. Primar: Interesul este si al nostru sa luam pe 280 mp sa nu luam pe 225 mp. 

Dl. Dâncșorean:  As vrea sa intreb daca pe portiunea asta de ic nu trebuia îngroșata in planșa ca și 

in celelalta varianta, sau cu acesta ce se intampla. 

Dl. Susan: Noi am pus culori diferite la amplasamente si copia fiind alb negru nu se vede bine. 

Dl. Primar: Va rog daca mai sunt alte nelamuriri va rog sa le spuneti. Dle. Susan, aici in partea din 

spate unde este triunghiu, partea ce ii ramine cumparatorului si lateralul catre strand merge doar 

proiectia stresinii, 0,6 m sau cat? 

Dl. Susan: este vorba doar de proiectia stresinii. 

Dl. Primar: Si partea din fata cat este portiunea de treapta, ca sa poata intra, 1m si ceva cat este 

acolo. Si partea catre Dambul Roman pana la limita cu CF de intravilan si pana la suprafata de sub 

cladirea lor. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aproba cu 13  voturi ,,pentru,, și o abținere, atât pe 

articole cât și în ansamblul său. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  31 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a 

oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare – U.P. Nr. I Bozeș . 

Se prezintă raportul RAGC și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

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

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

în ansamblul său. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  32 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021. 

Se prezintă raportul Compartimentului Buget, Financiar si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții: 

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

Dna. Opra: Detaliile la acest proiect de hotărâre ne-au fost prezentate în ședința pe comisii. 

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

în ansamblul său. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  33 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2022, datorată de orașul Geoagiu, județul 

Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

Se prezintă raportul Compartimentului Buget, Financiar si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții: 

Dna. Urșica: La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile acestui proiect de hotărâre. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aprobă cu unanimitate de  voturi, atât pe articole cât și 

în ansamblul său. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  34 / 2022 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  U.A.T. Geoagiu sa aprobe în Adunarea 

Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA" încheierea Actului adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare 

nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  S.I.G.D.  Hunedoara și 

Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L. 

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

Discuții: 

Dl. Dâncșorean: Cine este reprezentantul UAT Geoagiu să semneze in Adunarea Generala? 

Dl. Primar: Dl. Pușcașu Gabriel 

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

în ansamblul său. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  35 / 2022 

 

X  X  X 

 

DIVERSE 

 

Dl. Almășan: Avem probleme in Gelmar, cu santul de la Crisan si cu cel de la Ghiță. 

Dl. Primar: In urma lucrarilor, a intrat nisip in ele? Sau ce probleme sunt? 

Dl. Almășan: Oamenii spun ca trebuie amenajate ca si la ceilalti. 

Dl. Primar: Cand vor veni cei de la drumuri sa frezeze, sa toarne primul strat, vedem daca a curs 

material de la ei, sa il curete, vorbim cu cei de la Apaprod sa aduca voma sa-l curatam pe sub sosea. 

Tubul de acolo nu este in proiect pentru schimbare. Aceeasi situatia este si pe strada Teilor, unde vine 

straduta de la dl. Pleniceanu, si acolo am cerut redimensionarea lui si au zis ca nu este prins in proiect. 

Acum sa se toarne primul strat. Mi-au spus ca dupa 15 aprilie vor freza de la halta si vor turna primul 

strat de asfalt. Atunci vom vedem daca tuburile sunt infundate pe undeva, sunt cele doua daighere de la 

biserica si unul mai incolo un pic, la Melania, care sunt in aceeasi situatie. I-am rugat sa tina cont de ele, 

pentru ne ajuta pe noi cand vin ploi abundente. Mâine, cei de la Legea 416 impreuna cu dl. Vlad si cu dl. 

Bogdan, sa se stabileasca niste persoane si sa mature putin trotuarele si ce a mai sarit de la masini si sa 

curatam pluviale ca daca ploua de joi, tot pământul intra in traversari, atat in Gelmar cat si in Geoagiu. 

Dna. Opra: Si eu am ridicat aceasta problema. Si noi avem un sant acolo la Claudia Ganea, unde 

trei sferturi este colmatat. 

Dl. Primar: acolo trebuie sa vorbim cu ei daca ne lasa undeva, ca nu avem pe unde intra de la 

Bândiu din spate, nu avem unde pune pamantul. Daca il punem in stanga, in spate la anexele lui Ganea 

si ne lasa ii bine, daca nu nu stiu cum putem face acolo. 

Dna. Opra: Este  plin de pamant, PET-uri, plastice. Nu mai este sant! 

Dl. Primar: S-a colmatat. 

Dna. Opra: La Claudia Ganea stalpii de la gard s-au daramat o parte din ei. 

Dl. Primar: Vom face o echipa si o trimitem la fata locului, pentru ca acolo nu se poate intra cu 

buldoexcavatorul. 

Dna. Opra: Se poate intra pe terenurile noastre pana nu se  seamana porumbul. 

Dl. Primar: Ne vom ocupa saptamana viitoare, pentru ca in aceasta saptamina echipele sunt la 

Geoagiu Bai. Daca mai aveti ceva intrebari, va rog! 

Dl. Melha: Daca nu va suparati as vrea sa va retin si eu citeva momente.  

Dl. Dancsorean: Va rog! 
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Dl. Melha: După 47 de ani de serviciu a venit momentul să îmi iau la revedere de la 

dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat in cei 7 ani de cat sunt responsabil cu 

CNIPT-ul și 12 ani de când fac promovare turistică. Este într-adevăr un moment greu să pleci, de aceea 

am venit să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat domnului primar, care în cei 6 ani de când este primar 

m-a sprijinit din toate punctele de vedere. Îi mulțumesc si domnului director  de la hotelul Ceres, dl. 

Carașca, care in ultimii doi ani de zile m-a sprijinit in promovarea stațiunii, cu cazările artiștilor care au 

filmat în stațiune și televiziunile care au prezentat și promovat stațiunea Geoagiu Băi. Vă multumesc 

inca o data si dupa terminarea sedintei as vrea sa am discutie cu consilierii PSD de la care am auzit 

multe discutii despre mine si vreau sa lamuresc aceste aspecte. Plec cu fruntea sus, ceea ce s-a spus 

despre mine nu este adevarat, nu este o lupta politica intre noi, nu este cazul de asa ceva, dar vreau sa 

clarificam situatia, de aceea dupa sedinta vrea sa ramin doar cu domnii consilieri de la PSD. 

Nemaifiind alte probleme, doamna Președinte de ședință mulțumește pentru participare și declară 

închise lucrările ședinței. 

 

 

 

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

 


