
JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 29.04.2022, ora 11,00,  în ședința ordinara 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.120 din 12.04.2022, 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 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, Puscasu Gabriel – sef 

serviciul Urbanism și Susan Marius - sef serviciu RAGC. 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă 

citire procesului – verbal ale ședinţei din data de  15.04.2022, 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  alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai  – 

iulie 2022. 

                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600 mp, înscris 

în CF 68467, proprietate privată a orașului Geoagiu, către Barjica Ioan, proprietarul 

construcției edificate pe acest teren. 

                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

3. Proiect 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 

 

4. Proiect 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 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Geoagiu pe 

anul 2022 

 

                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului  general 

estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea distribuție și racorduri gaze 

natural în  localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara. 

                                                                                             Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 



7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al 

orașului Geoagiu, doamnei profesor ZĂGĂICEANU FLOAREA 

                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

 

 

X X X 

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

proiectul de hotărâre  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai – iulie 
2022. 

 
Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

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.  39 / 2022 

 

X  X  X 

 

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

proiectul de hotărâre  privind  aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 600 mp, inscris in 
CF 68467, proprietate privata a orasului Geoagiu, catre Barjica Ioan, proprietarul constructiei 
edificate pe acest teren. 

 
Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

D-na Opra: Va rog sa ne mai spuneti, inca o data, la sedinta pe comisii a fost o varianta 

cu pretul de 5 euro /mp, cate voturi a avut aceasta varianta, voturi pentru si voturi impotriva. 

Dl. Vartolomei: Comisia 1 – 2 voturi PENTRU, 2 voturi IMPOTRIVA si o ABTINERE 

                           Comisia 2 – 2 voturi PENTRU, 1 vot IMPOTRIVA si 2 ABTINERI 

                           Comisia 3 – 3 voturi PENTRU, 1 vot IMPOTRIVA si 0 ABTINERI 

D-na Calugar: Eu am o propunere referitoare la pretul de vanzare, respectiv 3 euro/mp 

Dl. Vlad: In raportul de evaluare cat e pretul? 

Dl. Vartolomei: 2.12 euro/mp 

Dl Carasca: Eu vad in raportul de evaluare ca e 1,27 euro. 

D-na Calugar: Este 2,12 euro/mp. 

Dl. Vlad : In raportul de evaluare pretul este de 1.27 euro/mp, din cate inteleg eu. 

D-na Calugar: Totalul este de 6291 lei, 2.12 euro/mp pentru cei 600 mp, teren. 

Dl. Piele: Va rog sa reveniti la proiectul de hotarare, la articolul 2 este consemnat clar: 

Consiliul local isi insuseste raportul de evaluare a terenului, executat de evaluator autorizat 

Bardan Liliana si stabileste pretul minim, sub care nu poate cobora pretul negociat, la suma de 

6291 lei, 2.12 euro/mp. 

Dl. Vlad: daca impartim 6291 lei la 600 mp  inseamna 10.485 si daca impartim la 4,9 

lei, inseamna 2,12 euro/mp 

Dl. Primar: Aceasta valoare  se regaseste si in proiectul de hotarare initiat. 

Dl. Vlad: Lucrurile sunt foarte clare. 

Dl Primar: Propunerea in sedinta pe comisii a fost de 5 euro/mp. 

D-na Opra: Au mai fost situatii in care s-a marit pretul, fata de raportul de evaluare? 



Dl. Vartolomei: Au mai fost asemenea cazuri. 

Dl. Carasca: Parerea mea este ca nu se poate face o licitatie sa se vanda un teren de sub 

casa, sa participle la licitatie si alte persoane decat proprietarul constructiei. 

Dl. Piele: Comisia de negociere este stabilita clar prin aceasta Hotarare. 

Dl. Primar: Ei nu pot cobora pretul de vanzare sub valoarea stabilita prin Hotararea 

Consiliului Local. 

Dl. Danciu: Acest teren este pe malul Muresului si nu are o valoare asa de mare, este 

teren extravilan, nu poate sa aiba o valoare ca si terenurile din Geoagiu Bai. 

Dl. Primar: In Geoagiu Bai este 17 euro /mp 

Dl. Danciu: La toate negocierile, daca va aduceti aminte am cam lasat ca sa nu cum a 

fost in raportul de evaluare, acuma vrem sa marim ca sa facem niste bani, de ce sa punem 3 

euro cand in evaluare este 2,12 euro, eu zic sa punem 2.13 euro/mp, asta e propunerea mea. 

Dl. Piele : In proiectul de hotarare scrie ca consiliul local isi insuseste pretul minim. 

Dl Susan: Daca imi dati voie, daca dumneavoastra stabiliti un alt pret fata de minimul 

stabilit de expert, acest pret se inscrie in hotararea consiliului local. Comisia de negociere 

pleaca de la pretul stabilit prin Hotararea Consiliului Local. 

Dl. Piele: Ceea ce spuneti dumneavoastra nu face obiectul proiectului de Hotarare. 

Dl. Vlad: Noi astazi aici, consiliul local, hotaram care este pretul minim pentru vanzarea 

acestui teren. Comisia care se va ocupa mai departe de vanzarea acestui teren va negocia in 

folosul UAT Geoagiu, adica va incerca sa obtina un pret mai mare, nu poate cobora sub pretul 

pe care noi il stabilim astazi. Evaluatorul, ca un specialist, stabileste un reper care ne spune ca 

acesta este pretul de pornire. Noi ca si consilieri locali stabilim care este pretul minim de 

vanzare, sigur ca putem face lucrul acesta aici si nu este nevoie de un alt proiect de hotarare. 

Acum avem doua sau trei propuneri de pret, din cate am inteles: Doamna Calugar a propus 3 

euro/mp, dl. Danciu a propun 2,13 euro/mp, daca mai sunt si alte propuneri, va rog. 

Dl. Coca: Vreau sa spun si eu ceva. Dl Susan ne poate spune, la data cand s-a construit 

aceasta cladire, statul creea niste facilitati pentru rezolvarea unor probleme, referitor la 

valorificarea branzei pe piata romana si international si veneau cu niste facilitati care veneau 

sa se realizeze aceste obiective, este adevarat sau nu ? 

Dl Susan: Cladire respectiva a fost construita din fondurile Asociatiei fara nici o 

implicare a Primariei, nu s-a oferit nici o facilitate. Ea este intitulata Proiect European. La 

parter a fost gandita ca parte a preparari de branzeturi si la etaj ca locuinta pentru personal si 

restul de spatiu ca si pensiune. Asa cum am spus si la sedinta pe comisii si inainte de a fi 

vanduta aceasta constructie, ea pentru Asociatie nu era utila, trebuia foarte multi bani investiti 

ca sa o poti finaliza, ori obiectul de activitate a Asociatiei nu are nimic  de a face cu  

agroturismul, pentru ce a fost gandita cladirea respectiva. Acesta a fost motivul pentru care 

acei bani blocati in cladirea respectiva s-au deblocat prin vanzarea catre domnul Barjica, care 

probabil dansul vrea sa-i pastreze obiectul de activitate. Atunci are nevoie si de terenul de sub 

constructie. El este membru in Asociatie, dar solicita terenul ca si persoana fizica, nu are 

nimic de a face cu Asociatia. 

Dl. Vlad: Propunerea este cu un anumit pret, in cazul sedintei de astazi, suplimentar fata 

de proiectul prezentat avem inca doua propuneri pe care le vom vota. Se voteaza prima data 

propunerile facute in sedinta si dupa aceea se voteaza pe ansamblu cu amendamentele 

propuse, eu asta cred, asta inteleg. 

Dl. Primar: Daca imi dati voie, proiectul de hotarare initiat de primarul orasului 

Geoagiu este in forma in care este prezentat la comisii, prima data  se supune asa, daca nu 

trece vin propunerile dumneavoastra cu amendamente, cu tot. 

Dl. Vlad: Proiectul prezentat si propus de catre domnul primar sufera in cadrul sedintei 

de astazi modificari cu amendamentele prezentate. Dupa ce aflam care este amendamentul 

votat de catre noi, care modifica proiectul domnului primar, votam proiectul per ansamblu. 

Dl. Piele: Revin la proiectul de hotarare, art. 2 spune clar, ne insusim acest proiect si 

trebuie sa stabilim pretul de pornire, cele doua propuneri de 3 euro  si 2,13 euro vor trebui 

supuse la vot, nu sunt amendamente, fac parte din cadrul proiectului de hotarare si proiectul 



de hotarare se aproba in forma asta cu pretul de negociere stabilit, de catre noi consilieri, 

acum. Comisia de negociere stabilita prin Hotararea de Consiliu nu va putea scadea pretul mai 

putin de cat hotaram noi. Cred ca este foarte clar. 

Dl. Carasca: Mai am si eu o propunere de 2,20 euro/mp. 

Dl. Piele: Atunci sunt trei propuneri. 

Dl. Vlad: Atunci sa le votam si sa mergem mai departe. 

Dl. Vartolomei: Se supune la vot propunerea doamnei Calugar, 3 euro/mp 

Voturi:   PENTRU – 7 voturi 

              IMPOTRIVA – 8 voturi 

              ABTINERI – 0 

          Dl. Vartolomei: Se supune la vot propunerea domnului Danciu, 2.13 euro/mp 

Voturi:  PENTRU – 2  voturi 

             IMPOTRIVA – 0 voturi 

             ABTINERI – 13 voturi  

          Dl. Vartolomei: Se supune la vot propunerea domnului Carasca, 2,20 euro/mp 

Voturi: PENTRU-  8 voturi 

             IMPOTRIVA – 7 voturi 

             ABTINERI – 0 voturi  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  aproba cu 8 voturi PENTRU,  7 voturi 

IMPOTRIVA si  ABTINERI 0. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  40 / 2022 

 

X  X  X 

 

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

proiectul 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 și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Dl Vartolomei:  La ședința 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. 41/2022 

 

X  X  X 

 

La punctul patru 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. 

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

Discutii:  

Dl Vartolomei:  La ședința 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. 42 / 2022. 

 

X  X  X 

 

 

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

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 

2022. 

Se prezintă raportul Compartimentului Buget, financiar si avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

D-na Opra: As dori ca doamna Olea sa ne prezinta despre ce este vorba in aceasta 

rectificare. 

D-da Olea: Este vorba de suma de 271 mii lei:  

- Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile 

de cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b) – d) din Legea Edecatiei Nationale nr. 1/2011 

in suma de 85 mii lei 

- Finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa 186 mii lei 

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.  43 / 2022 

 

 

X  X  X 

 

 

 

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

proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului  general estimativ 

pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea distribuție și racorduri gaze natural în  

localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara. 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte 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.  44 / 2022 

 

X  X  X 

 

 

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

proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE „ al orasului 

Geoagiu, doamnei profesor ZAGAICEANU FLOAREA. 

Se prezintă raportul Compartimentului Stare Civila și avizele nefavorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discutii:  

Dl. Vlad, initiatorul proiectului:  Daca imi dati voie sa spun si eu cateva cuvinte, 

avand in vedere ca eu am initiat acest proiect de hotarare, stimati colegi sigur ca sunt foarte 



importante problemele acestea de zi cu zi, problemele administrative ale UAT – ului, dar  eu 

consider ca sunt importante si partile culturale, avem anumiti oameni de cultura in Geoagiu, 

cred ca trebuie sa ne aplecam un pic si asupra lor. Am facut aceasta propunere, asa cum stiti, 

acordarea titlului de Cetatean de Onoare nu este conditionata de cetatenie, nationalitate, 

varsta, domiciliu, religie sau apartenenta politica. O sa va spun cateva lucruri pe care le aveti 

si dumneavoastra in raport, le-ati primit fiecare la timp, doamna profesor este o personalitate a 

vieti culturale si scolare care prin activitatea sa socio- profesionala a contribuit la realizarea 

unei imagini pozitive a orasului Geoagiu atat in tara cat si in strainatate. Doamna Zagaiceanu 

s-a nascut la data de 14 mai 1941 in Geoagiu Bai, fiind al 9 copil al familiei, fiind o familie 

foarte numeroasa, scoala primara o urmeaza in satul natal din Geoagiu Bai, continua 

gimnaziul in Geoagiu si fiind absolventa al Liceului Aurel Vlaicu din Orastie, studiile 

superioare le face la Facultatea Filologie din Cluj Napoca, fiind o studenta eminenta. Intreaga 

sa viata a fost preocupata de folclor, realizand mai multe lucrari in acest domeniu, printre care 

le-a prezentat la Simpozionul Flori Dalbe, la data de 16.01.1989, a prezentat lucrarea Colinde 

Colinde, e Vremea Colindelor la Romani, lucrare apreciata de un juriu format din profesori 

universitari din Timisoara, precum si din alte parti. Profesorul Dragan a numit-o atunci 

“Vocea de Aur a Judetului Hunedoara”. Din aceasta lucrare sa inspirat profesorul Cornel 

Butnariu in lucrarea sa „Refrene muzicale in colindul da la Geoagiu Bai”. În anul 2010 a 

lansat cartea monografică ”În liniștea dorului”, în cadrul manifestărilor cultural – artistice 

organizate la Geoagiu Băi în cadrul Festivalului de Folclor al Românilor de Pretutindeni 

Ileana Rus. Cu această ocazie autoritățile locale din orașul Geoagiu i-au acordat ”Diploma de 

onoare”. 

Pentru activitatea școlară Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara i-a acordat în 

anul 2004, doamnei profesor ZĂGĂICEANU FLOAREA,  ”Diploma de Excelență”. 

Doamna ZĂGĂICEANU FLOAREA își continuă activitatea culturală, chiar daca are 

81 ani, finalizând cartea ”Prin fereastra timpului”, care urmează să fie lansată în data de 

15.05.2022 in Geoagiu Bai, va fi un eveniment unde cu toti vom fi invitati. In mare cam 

acestea sunt motivele pentru care eu am initiat acest proiect de hotarare pentru a pune in 

valoare oameni de cultura din UAT nostru. Eu sunt convins ca sunt multe alte persoane care 

ar merita să primească acest titlu si chiar va rog pe fiecare dintre voi sa va ganditi sa faceti, sa 

initiati proiecte de hotarare de genul acesta, pentru ca acesta este rolul nostru, in calitate de 

consilieri locali trebuie sa facem si aceste lucruri. 

Prin urmare acesta este proiectul de hotarare pe cale il supun atentiei si votului astazi. 

Va multumesc 

Dl. Piele: Am citit proiectul de hotarare, am studiat si Hotararea Consiliului Local nr. 

18/2007 privind aprobarea Regulamentului de conferire si retragere a titlului de „Cetatean de 

onoare al orasului Geoagiu”, iar in urma studierii art. 7 din regulament am constatat ca nu este 

legala aceasta procedura, art. 7 spune asa: Procedura dezbateri candidaturilor, documentele cu 

propuneri se inregistraza la Registratura UAT Orasul Geoagiu, documentele vor cuprinde cel 

putin urmatoarele documente: declaratie de acceptare a titlului, copie dupa actul de identitate, 

curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, expunerea de motive a initiatorului  si act de 

deces, daca este cazul. 

Compartimentul de stare civila intocmeste referat si proiect de hotarare, pe care le 

inainteaza primarului pentru a fi aprobate si Comisiei de Specialitate a Consiliului local 

pentru a fi discutate. Propunerile se dezbat in plenul sedintei Consiliului Local, in sedinta 

ordinara sau extraordinara. Acordare titlului se va face in plenul sedintei Consiliului Local. 

Deci tot ce am spus pana acum, m-am interesat, nu sunt realizate. In aceste conditii 

trec la urmatoarea intrebare care vine din Cap. II din Regulament Categorii de personalitati 

indreptatite la acordarea titlului, art. 5 enumera mai multe punte, daca sunt indepliniti acesti 



pasi, totul ar fi fost in regula. Ar fi trebuit sa se spuna la ce punct se incadreaza si sa se spuna 

ca intr-adevăr acest titlu de onoare, care este cel mai înalt titlu care poate fi oferita de catre 

domnul Primar si de catre Consiliul Local. Aceste persoane care vor beneficia de acest titlu 

trebuie sa se incadreze la capitolul V din Regulament. 

Dl. Vlad: domnule colonel Piele, eu stiu ca dumneavoastra nu sunteti venit de foarte 

mult timp in Geoagiu. 

Dl. Piele: Acum sunt consilier local, nu sunt colonel. 

Dl. Vlad: Domnule consilier Local, eu stiu ca nu sunteti venit de foarte mult timp in 

Geoagiu si ceea ce am propus eu astazi aici este un proiect de hotarare perfect legal care 

respecta toti pasi pe care trebuie sa ii respect. Vreau sa-i intreb pe ceilalti colegi, ca 

dumneavoastra nu aveti de unde sa stiti, il intreb pe domnul Primar, in momentul in care Prea 

Fericitul Daniel a fost facut cetatean de onoare al orasului Geoagiu i-a cerut cineva inainte 

cazierul judiciar, CV-ul si toate lucruri acestea. Eu cred ca ducem discutia intr-o zona in care 

nu are ce cauta. Suntem oameni responsabili, suntem oameni care inteleg lucrurile acestea, 

aceasta este o distinctie de onoare, persoana respectiva primeste sau nu aceasta distincție ca o 

recunoastere a valori dânsei, eu va intreb daca aveti cunostinta despre asa ceva, vreoadata in 

Geoagiu a cerut cineva, sau au fost aduse documente acestea inainte de a se acorda distinctia, 

pentru ca mie mi se pare o gluma sau mi se pare ca lucrurile sunt duse intr-o zona care nu are 

legatura cu realitatea . 

Sigur ca putem citi un regulament care nu a mai fost modificat de mai multa vreme, 

sau nu a fost actualizat. Stimati colegi noi aici stabilim cumva oportunitatea lucrurilor. Eu 

cred ca si partea aceasta de cultura este foarte importanta pentru noi. 

Mai am un lucru, stiati ca Prea Sfintitul Daniel este cetatean de onoare al orasului 

Geoagiu, stiati ca domnul doctor Stoica Liviu este cetatean de onoare, domnul inginer Cazan 

Cornel este cetatean de onoare al orasului Geoagiu, stiati ca doamna avocat Ana Maria 

Mihalcescu este cetatean de onoare al orasului Geoagiu. Haideti sa va spun ceva, sa stiti ca 

nici uneia dintre aceste persoane nu i sa cerut cazierul inainte de a i se inmana acest titlu de 

cetatean de onoare. Sigur ca putem face ceea ce spuneti dumneavoastra, este o discutie aici, 

dar eu va propun sa tratam lucrurile cu o maxima seriozitate si sa ne-o asumam. In momentul 

in care suntem atat de rigurosi la acordarea unul titlu de onoare, ma faceti sa ma gandesc la 

multe alte lucruri la care trebuie sa fim la fel de rigurosi. Lucruri care le-am mai discutat in 

consiliul local.  

Va rog sa nu tratati acest proiect ca pe o confruntare politica. Sa stiti ca doamna nu a 

vrut sub nici o forma sa politizam lucrul acesta, pentru ca i-am umbri cumva activitatea, nu 

este normal si nu este corect. Foarte multi nu o cunoastem deloc, multi nu stim mare lucru 

despre ea si o alta parte nu o stim deloc, dar asta nu inseamna ca ceea ce a facut persoana 

aceasta pentru zona noastra, pentru Geoagiu nu sunt lucruri reale si lucruri care raman in timp. 

Multumesc. 

Dl. Piele: Se discuta despre titluri care au fost acordate, nu stiu anii cand au fost 

acordate, documentele, daca a fost respectata hotararea Consiliului Local. Se pot verifica la 

Registratura. 

Pentru a argumenta cele spuse de mine va rog sa imi permiteti sa inmanez domnului 

Jurist actele din care am citit, pentru a putea consemna in procesul verbal al sedintei. Este 

vorba despre Hotararea Consiliului Local nr. 18/2007. Nu stiu in trecut cand nu eram consilier 

local daca s-au prezentat sau nu documente. Nu contest ceea ce spuneti dumneavoastra despre 

aceasta doamna, ea are o activitate care aduce onoare orasului Geoagiu. Dar la acest moment 

eu nu-i cunosc aceasta activitate . 

Dl. Vlad: Stimati colegi, titlul de cetatean de onoare sigur ca se ofera in cadrul 

Consiliului Local, atentie, titlul acesta nu se ofera de Vlad Ovidiu sau de dumneavoastra, se 

ofera de catre reprezentant, de domnul Primar, adica sunt niste lucruri atat de normale, de 

firesti si de umane incat eu cred ca uneori trebuie sa fim capabili sa depasim ambitiile acestea 

politice pentru ca nu si-au locul, sau nu si-au locul tot timpul. Eu nu mai vreau sa insist pe 

acest subiect. 



Dl. Piele: Aici nu este vorba de politica, noi suntem consilieri locali si trebuie sa 

respectam legea si regulamentul. Toti cetatenii care ne-au acordat votul de incredere  si 

datorita cetatenilor cere ne-au votat suntem aici, se asteapta de la noi sa respectam legea si 

regulamentul. se asteapta sa fim niste modele si niste exemple.  

Eu nu am nimic, va spun inca o data cu aceasta doamna, felicitari, toata stima si 

respectul pentru dumneaei. 

Dl. Vlad: O singura precizare vreau sa mai fac, domnule consilier eu apreciez 

vehementa cu care dumneavoastra sustineti aceste lucruri si militati pentru respectarea legii, 

dar daca as vrea sa tratati lucrurile corect si cu aceeasi vehementa si in alte situatii. In ultima 

sedinta de consiliu local v-am spus tuturor ca in Geoagiu Bai se construieste pe terenul 

primariei. Vreau sa va intreb care sunt masurile care le-ati luat dumneavoastra, in calitate de 

consilier local, imediat cand ati aflat ca exista o posibila incalcare a legii, ca poate nu este asa. 

Vreau sa va intreb daca ati facut acest lucru. Va mai spun ceva, sunteti consilier local de 1 an 

jumătate, spun aproape in fiecare sedinta de consiliu local ca o anumita persoana din Geoagiu 

Bai foloseste terenul UAT-ului ilegal in folosul propriu. Spune-ti-mi, va rog, de ce nu va 

afirmati cu aceeasi vehementa si in cazul respectari legii in cazul acestor persoane, de ce 

numai in cazul in care priveste o persoana care vine de pe o parte pe care noi o cunoastem mai 

putin, partea de cultura. Domnule colonel daca sun lucruri pe care nu le intelegem, asta nu 

inseamna ca nu sunt ancorate in realitate 

Dl. Piele: Va aduc la cunostinta, domnule Vlad, am capacitate deplina de intelegere  si 

referitor la persoana la care nu ati dat nume si de ce nu luam masuri, v-am explicat si la 

momentul acela si la momentul acesta, situatia juridica a acelui teren, intre noi si persoana 

respectiva nu este finalizata. Asa ca nu se poate face nici o actiune in sensul respectiv. 

Dl. Vlad: Va referiti la terenul din jurul Vile 2? 

Dl. Piele: Nu la acest teren 

Dl. Vlad: Da la ce tren va referiti? 

Dl. Piele: sunt doua lucruri diferite. 

Dl. Carasca: Nu sunt doua lucruri diferite, sunt la fel. 

D-na Nyeste: Haideti sa nu ne abatem de la subiect. 

Dl. Vlad: Si eu zic ca ne abatem de la subiect, facem discutii inutile pentru ca este 

vorba de un lucru cat se poate de serios și este la indemana noastra, noi votam daca i se 

atribuie sau nu. Nu este nici o suparare,  nu se creează probleme in buget, absolut nimic. 

D-na Calugar: Deci noi nu avem, sa nu se inteleaga gresit, nu avem nimic impotriva sa 

acordam acest  titlu de cetatean de onoare doamnei, noi ne-am interesat si nu am auzit nimic 

despre dansa, nici domnul Piele care este nou venit, nici noi  si nici cetatenii din Geoagiu Bai. 

Am intrebat oameni, care sunt localnici in Geoagiu Bai, au spus ca nu au auzit de aceasta 

doamna. Am zis ca lasa ca ne vom documenta si vedem si de aceea noi am cerut sa ni se 

aduca operele  si sa vedem daca prin aceste opere a contribuit la imaginea localitatii. Asta am 

cerut sa fie respectat acest regulament pentru acordarea titlului  de cetatean de onoare, repet 

nu suntem impotriva. Am intrebat si pe colegi dumneavoastra daca o cunosc pe aceasta 

doamna daca stiu ceva despre aceasta doamna, nici unul nu a stiut nimic.  

Dl. Vlad: Stimati colegi, repet, faptul ca nu o cunoastem pe aceasta doamna, in 

conditiile in care noi nu stim ca Patriarhul Daniel este cetatean de onoare a localitatii.  

D-na Calugar: Nu noi am dat acest titlu de onoare. Intrebati pe cei care au acordat 

acest titlu la aceea data.  

Dl. Vlad: Sunt convins, dar noi reprezentam UAT-ul  si nu ne reprezentam pe noi aici. 

Cartea care va fi lansata peste cateva zile, nu o am, nu o detin, dar dupa ce va fi lansata cu 

siguranta va veni si la noi. 

Dl. Primar: Chiar inainte de a incepe sedinta a fost doamna Mihu, care imi spunea ca 

dansa a fost cea care a facut propunerea. 

Dl. Vlad: sunt 5 – 6 familii din Geoagiu Bai 

Dl. Primar: Sunt 5 – 6 familii din Geoagiu Bai? Eu stiam doar de doamna Mihu, am 

discutat un pic si cu dansa si i-am explicat ca nu este nici o problema noi putem acorda titlul 



de cetatean de onoare oamenilor din orasul Geoagiu care au contribuit la imaginea sau au adus 

la imbunatatirea starii populatiei in orasul Geoagiu. Noi in nota de fundamentare si in 

materialele care le avem la proiectul de hotarare, nu avem asa ceva. Nu o interpretati ca si 

orgolii politice sau altceva cum v-ati exprimat inainte. I-am propus doamnei Mihu, daca dansa 

s-a ocupat de aceasta strangere de informatii despre familia respectiva, sa vina frumos la 

sedinta de luna viitoare sau cealalta cand are toata documentatia  si respecta macar o parte din 

de cele care sunt in Regulament si cu mare drag de SF Maria in Geoagiu Bai, daca 

indeplineste conditiile si sunteti de acord ca oferim acest titlu, il vom oferi. Din ce stiu eu , ca 

si la o argumentare la ce ati spus dumneavoastra, emiterea de diplome pentru ceilalti in 

celalalte mandate va garantez ca la fiecare diploma de cetatean de onoare cu siguranta sunt 

documentatiile atasate, prin care sa adus la o imbunatatire a imagini localitati si a operelor de 

arta. Spuneati de domnul Liviu Stoica, stiu ca sa inmanat in anul 2012 cand erau Dl. Valean si 

domnul Danciu la conducere, deoarece acest om, profesor la Cluj a contribuit prin munca lui 

si cartile scrise la imaginea satului Valeni si a localitati Geoagiu. La acest proiect de hotarare 

nu exista materiale care sa lamureasca Consiliul Local. Spuneati de acel cazier, haideti sa fim 

seriosi  ganditi-va in momentul in care doamne fereste este o scapare si aceasta femeie o fi 

facut ceva, in ce situatie punem consiliul local. 

Haideti sa le analizam, sa nu le facem asa pe repede inainte, este timp pana la SF 

MARIA, cand de fiecare data am inmanat acele titluri celor care si-au pus contributia la 

imaginea orasului Geoagiu, sa avem toate documentatiile si cu mare drag as vrea ca toti 

consilieri, 15 din 15 sa voteze pentru. Dar sa avem acele materiale necesare, cum spuneau si 

colegi consilieri. Nu este o rautate in momentul in care sunt eu si toti consilieri sunt de acord 

cu inmanarea titlului de cetatean de onoare. 

Dl. Coca: Regret situatia care s-a creat, findca se creeaza imaginea ca acest titlu de 

cetatean de onoare este oarecum cersit, primul lucru este ca cetateanul  sa accepte. Nu ma pun 

in situatia respectivei, dar cand vede ce rascruci au fost aici va mai semna oare acea declaratie 

de acceptare a titlului? 

Dl. Primar: Daca erau materialele cu care a contribuit la imaginea localitatii cu 

siguranta toti eram de acord. 

Dl. Vlad: Si eu cred ca am dus discutia intr-o zona in care nu trebuia sa discutam si 

sunt anumite subiecte care le trebuie acordate mai multa atentie  si intelepciune   

  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  respinge cu 6 voturi PENTRU,  3 voturi 

IMPOTRIVA si  ABTINERI 6 voturi. 

 

Diverse: 

Dl. Vartolomei: Prin adresa Nr. 018/18.04.2022, inregistrata la sediul institutiei noastre 

sub nr. 2549/18.04.2022, Organizatia Patronala din Turism Deva – Hunedoara propune 

organizarea in comun a unui eveniment anual care poate deveni emblematic pentru statiunea 

Geoagiu Bai. Propune desfasurarea evenimentului la sfarsitul luni mai, inceputul lunii iunie. 

Primul an de desfasurare ar urma sa fie 2023. Evenimentul ar urma sa se desfasoare pe 

parcursul a 3-4 zile. 

Dl. Primar: Daca imi dati voie, domnilor consilieri, este o propunere a celor de la 

OPTD, nivel judetean, impreuna cu universitatea de la Bucuresti doresc un parteneriat cu noi , 

pentru a crea o incredere mai mare specialistilor internationali  sa poata organiza acest 

eveniment la Geoagiu Bai anual, eu zic ca nu va fi cheltuiala materiala In prima faza ei au 

nevoie de un acord de parteneriat ca sa poata creea acel eveniment pentru anul viitor. Eu zic 

ca pentru imaginea localitatii si a statiuni sa vina persoane din strainatate in statiune, eu zic  

ca e o idee buna. De aceea am zis sa fiti informati si dumneavoastra, o sa pun pe grupul 

consiliului local si materialul propus, sa-l studiati si luna viitoare cand ne vedem sa putem 

discuta pe aceasta tema, daca suntem de acord sa incheiem un parteneriat. 



Dl. Vartolomei: Prin adresa inregistrata la sediul institutiei noastre sub nr. 

2724/29.04.2022, domnul Borza Remus, reprezentant ai „ Fiii-lor satului Mermezeu-Valeni”, 

solicita un parteneriat in vederea organizarii celei d –a 10 editie a Festivalului, mai sus 

amintit, in perioada 23 – 24 iulie 2022. 

Dl. Primar: Domnul Borza a fost zilele trecute la Primarie si ne-a intrebat daca suntem 

de acord sa mai organizam acel festival la Valeni, intalnirea cu Fii Satului, care a fost 

intrerupt datorita pandemiei. Eu zic ca nu este un lucru rau sa organizam acele evenimente pe 

sate, datorita lipsei de bani anul acesta am anulat Fii Satului la Homorod, am anulat cel de la 

Renghet. Avem doar 50.000 lei  prinsi in buget pentru Aurel Vlaicu, Festivalul romanilor de 

Pretutindeni, din august, si festivalul Daco-Roman. Noi pana in septembrie nu o sa mai putem 

pune bani la evenimente, sa incercam sa mergem doar pe cele 3 evenimente.  

Daca dansul vine cu o contributie sau se gasesc sponsori pentru organizarea acestui 

eveniment, eu zic sa fim de acord, daca nu o sa-l punem in calendar langa celalalte 

evenimente pe anul viitor, cand vor fi sume de bani mai consistente. Acum, cum considerati si 

voi.  

Dl. Vartolomei: Prin adresa inregistrata la sediul institutiei noastre sub nr. 

2533/15.04.2022, domnul Dincsorean Aurel solicita alocarea din bugetul local al orasului 

Geoagiu, pe anul, 2022, suma de 15.000 lei pentru organizarea Festivalului National de 

Poezie  I. B. Deleanu care va avea loc in Geoagiu, in luna septmbrie 2022. 

Dl. Primar: De dimineata am vorbit cu domnul Simonati, care el si domnul Dincsorean 

au fost promotorii acestui eveniment, spunea ca anul trecut a primit doar prin posta sau on-

line materialele, iar diplomele de participare si premiile au fost trimise on-line sau prin posta. 

Tot asa datorita bugetului si propunerea sa era sa o lasam pe anul viitor cand vom incerca sa 

prindem in bugetul local bani pentru amenajarea scolii de la Cigmau si anul acesta sa mergem 

tot pe partea de on-line. 

Dar daca dumneavoastra hotarati si sunteti de acord putem sa-l organizam si anul acesta. 

Dl. Vlad: Eu zic ca cel mai in masura sa ne spuna este domnul Dincsoren. 

Dl. Dincsorean:Singura chestiune pe care am inteles-o incepand cu primul punct de la 

diverse este ca nu sunt bani, ca sa ne desfasuram aceste activitati  

Dl. Vlad: Bani se gasesc. 

Dl. Dincsorean: Ganditi-va ca tot timpul suma solicitata la Primarie a fost mai mare 

decat cea cheltuita, se stie bine acest lucru. Intreband pentru cazare, masa ce preturi sunt acum 

dupa modificarile existente a trebuit sa marim suma de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru a ne 

incadra in cheltuielile minime necesare. Pentru ca si noi care organizam acest eveniment 

contribuim destul de generos la acest festival. 

Nu a mai fost organizat de 2 ani, in urma cu doi ani trebuia sa avem un jubileu, 

sarbatorirea celor 10 ani de cand organizam festivalul, sigur am trecut peste el datorita 

pandemiei. Am crezut ca este posibil sa-l facem in acest an, vedeti ca din punct de vedere 

financiar nu se poate, aste o suma destul de generoasa, sa vedem pana in septembrie daca o sa 

gasim posibilitati sa se poata organiza. Tin sa va amintesc ca este singurul festival din judetul 

Hunedoara care se mai organizeaza, nu mai exista asa ceva, dupa 2000 incoace s-a oprit acest 

lucru pentru ca cei care il organizau, datorita varstei inaintate, au decedat si nu sunt urmasi. 

Tinand cont ca in satul Aurel Vlaicu, cu aviatorul si Ion Budai Deleanu  si zonele istorice care 

domnul primar stie ca am discutat, chiar cand era consilier judetean  in comisiile de 

specialitate m-am prezentat si cu documente si verbal de a sustine implicarea judetului  in 

acele monumente istorice care se degradeaza. Sunt celalalte festivaluri din tara si ati vazut 

bine, domnul primar stie personalitati deosebite la nivel national, scriitori, caricaturisti, cum 

este vorba de Patrascanu, este un campion mondial de  caricatura, caricatura moderna, nu cum 

face Popa Popas. Scriitori, gen profesori universitari filologie, Universitatea Bucuresti, 

Universitatea Iasi, Universitatea Timisoara , de Cluj nu mai vorbim ca avem un parteneriat cu 

liga scriitorilor de acolo si cu Uniunea scriitorilor, ei vin benevol si pe cheltuiala lor. Am 

facut si expozitie de cultura libera a domnului Ionut, cu elemente culese din padure la care el 

le da viata,, reprezinta animale, reprezinta oameni, este misionara si este foarte putin 



cunoscuta in tara. Eu sustin aceasta chestiune daca este posibila, daca categoric nu o vom 

face, asta e. 

Dl. Coca: O intrebare legata de Casa de Cultura din Geoagiu, in acest an va fi terminata  

si in ce perioada pica, este ceva deranjant ca avem casa de cultura Ioan Budai Deleanu care 

anul acesta va fi gata si va fi  sarbatorita dupa reparatii si nu suntem in stare sa facem 

Festivalul. Haideti sa conjugam cele doua evenimente si atunci vor creste si cotele Casei de 

Cultura Ion Budai Deleanu. Pentru ca este o figura emblematica a Geoagiului. 

Dl. Primar: Saptamana aceasta au fost cei de la Sibiu, cu care incheiem contractul 

pentru scaune, pentru mobilierul interior, mai trebuie facute niste modificari conform celor de 

la ISU, pentru persoanele cu handicap si ne-au intors un pic peste cap propunerile noastre. 

Bineinteles ca si preturile au crescut un pic, incercam sa ne incadram in aceea suma care a 

fost prinsa in bugetul de anul acesta.  am vorbit cu cei de la firma constructorului care 

lucreaza la partea de scari si mai au o partea de finisaje si iasa cu partea de curatenie zilele 

urmatoare. Ei spuneau ca pana in 15-20 mai va fi cu siguranta gata. Cei de la Sibiu au dat deja 

comanda de scaune, pe modelul pe care l-am ales noi, casa fie conform cu ISU, a trebuit sa 

aducem comisie de la Deva care sa ne spuna toti pasi care trebuie urmati ca sa se poata obtina 

viza dupa receptia lucrari, sa nu ne trezim dupa aceea ca punem scaunele si tot ce trebuie si ne 

trezim ca nu o sa fie acreditate pentru evenimente. 

Speram cat mai repede sa se finalizeze lucrarile si sa-i putem face receptia si dupa aceea 

tot aici impreuna sa stabilim, ne doream ca de Paste sa fie finalizata totul, sa putem organiza 

un eveniment,  dar probabil va ramane pe perioada de toamna cand toti vom hotara sa legam 

una de cealalta. 

Dl. Vlad: Vreau sa mai zic si eu cateva lucruri, cred ca initiativa propusa de catre 

domnul Dincsorean este foarte buna  si va spun si de ce: stimati colegi, domnule primar noi 

suntem foarte atenti vis a visa de sanatatea fizica  a tinerilor si a locuitorilor din Geoagiu, 

alocam anual niste sume importante pentru sport, pentru sanatatea fizica , ceea ce este foarte 

bine. dar cred ca este la fel de importanta si sanatatea mintala, trebuie sa ne aplecam cu atentie 

si vis a vis de aceste aspecte, tot ce inseamna cultura, partea asta este la fel de importanta. 

Haideti  sa gasim sumele necesare, nu cred ca este un efort extraordinar, comparand cu 

sumele care se aloca pentru sport, tot din bugetul local.  Eu sunt convins ca se pot gasi solutii 

daca vrem cu adevarat  sa tratam corect aceste subiecte. Va multumesc. 

Dl. Piele: Am ascultat atent la ceea ce sa discutat si intr-adevar sunt niste evenimente 

foarte importante, care din punctul meu de vedere ar trebui reluate, au fost doi ani care nu s-au 

putut face aceste evenimente, nici culturale nici sportive, oameni simt un dor de a participa la 

aceste evenimente. Ion Budai Deleanu este un personaj de marca al orasului Geoagiu si prin 

asta il face cunoscut, eu zic sa gasim sumele necesare atat pentru FIII Satului cat si pentru 

Festivalul Ion Budai Deleanu, eu sunt de acord cu organizarea acestor manifestari si as dori sa 

se realizeze daca este posibil din punct de vedere financiar. 

Dl. Dincsorean: As dori sa mai fac o precizare, legata de casa de cultura, se scrie Casa 

de Cultura si Ion Budai Deleanu si ghilimele iar la noi nu sunt puse ghilimelele de rigoare. 

Probabil stiti ca s-a facut aceasta greseala. 

Dl. Primar: Asa a fost trecut in proiect si trebuie sa respectam acest proiect, o sa 

modificam dupa receptie. Am vorbit cu domnul Jude si am i-am garantat ca dupa receptie o sa 

indrepte aceasta greseala. 

D-na Opra: Vreau sa intreb referitor la situatia drumului din Geoagiu, ce ne puteti 

spune? 

Dl. Primar: Este foarte important ca s-au apucat si s-au tinut de promisiune, ceea ce nici 

noi nu am crezut aici la ultima sedinta, de marti au adus utilaje si s-au apucat de frezat, iar 

saptamana viitoare probabil in Gelmarul va fi turnat asfalt. 

Luni vine vicepresedintele Consiliului Judetean in zona si o sa dam o tura inclusiv pe la 

cei de la STRABAG, intre Homorod si Mures, intre podul Mahler  si limita cu Rapoltul si 

atunci o sa avem informatii mai noi.  



Dl. Vlad: Vreau sa va intreb despre o adresa prin care 18 locuitori ai satului Renghet, 

depusa in luna februarie, au depus o adresa la primarie prin care solicita un raspuns referitor la 

drumul lor. Pentru ca au probleme acolo si nici salvarea nu are acces. Vreau sa va intreb daca 

au primit un raspuns sau nu , pentru ca conform legii in 30 de zi trebuiau sa-l primeasca.  

Si am mai solicitat si in sedinta trecuta si in celalalte sedinte, vreau sa primesc un 

raspuns in scris din partea executivului primariei referitor la situatia din Geoagiu Bai 

referitoare la lucrarile care se fac in apropierea Vilei 2, daca lucrarile sunt conforme, daca se 

fac pe proprietatea UAT Geoagiu sau se fac pe proprietate privata. 

Si al doilea punct in care vreau sa primesc un raspuns este eterna noastra discutie 

referitor la terenul pe care il foloseste familia Decebal. Va rog sa-mi dati mie personal un 

raspuns in scris. Familia Decebal foloseste abuziv terenul UAT – ului Geoagiu sau nu? 

Dl. Almasan: Cand se demareaza lucrarile la Capela din Gelmar? 

Dl. Primar: Zilele trecute a fost proiectantul si cred ca peste doua luni de zile, din ce au 

spus ei. Si dupa ce o sa aprobati dumneavoastra PUD de acolo.  

 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte mulțumește pentru participare și declară 

închise lucrările ședinței. 

 

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

 

 
 


