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JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 30.08.2022, ora 11,00,  în ședința ordinara  

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință ordinara s-a făcut prin Dispoziția primarului nr.  
222 din 22.08.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 13 consilieri din cei 14 consilieri în funcție, lipsind motivat doamna 

consilier Urșica Rodica Liliana, iar domnul Barbu Traian, supleantul al cărui mandat a fost validat de 

Judecătoria Orăștie este prezent pentru a depune jurământul. 

În conformitate cu art. 137, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ședința este 

legal constituită. 

Domnul Danciu Aurel Marin,  preşedintele de ședință ales prin hotărârea nr. 94/ 27.07.2022, preia 

conducerea lucrărilor ședinței și informează că la ședință participă de drept dl.  Vartolomei Adrian, 

consilier juridic având delegate atribuțiile de secretar general, iar în calitate de invitați sunt prezenți dl. 

Susan Marius – șef SRAGC, dl. Pușcașu Gabriel – arhitect șef, Grec Mihai si Nenodici Petru – 

reprezentanti ai Complexului Hotelier Germisara 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire proceselor 

– verbale al ședinţelor extraordinare, convocate de indata, din data de 29.07.2022 și din 11.08.2022, nu 
sunt obiecțiuni și sunt supuse spre aprobarea consiliului local,  fiind aprobate in unanimitate de voturi. 

 
X X X 

 
Având in vedere că a fost validat mandatul de consilier local al supleantului Barbu Traian prin 

Încheierea Civilă nr. 399/2022, pronunțată de Judecătoria Orăștie în ședința din data de 09.08.2022, 

definitivă în data de 16.08.2022,  se va trece la ceremonia depunerii jurământului. 

Domnul Vartolomei Adrian il invită pe domnul Barbu Traian sa citeasca juramantul, iar acesta se  

prezinta in fata  mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituția Romaniei și Biblia. 

Consilierul pune mana stanga atat pe Constitutie, cat  și, pe Biblie,  și  da citire juramantului, dupa care  

semnează juramantul de credinta, care este imprimat pe un formular special.  Un exemplar al 

juramantului se pastreaza la dosarul de sedinta, iar al doilea se inmaneaza consilierului local ales. 
 

X X X 

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

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii contribuției pentru anul 2022, datorată de orasul 

Geoagiu, judetul Hunedoara  la  ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul 

privat al  orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Geoagiu  nr.  77 / 29.06.2022 privind aprobarea 

vânzării prin licitație publică a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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4. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de SC Complex Hotelier 

Germisara SRL împotriva HCL Geoagiu nr.  82/2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor destinate închirierii pentru 

tineri, în anul 2022,  construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului 

Național de Informare și Promovare Turistică Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

 

X X X 

 

Dl Danciu: Printre noi se afla reprezentantii Complexului Hotelier Germisara carora le dam 

cuvantul. 

Dl. Grec Mihai: Noi ne aflam aici cu referire la taxa hoteliera care se afla , dupa cum am vazut, pe 

ordinea de zi a sedintei, taxă care este o mare problema pentru noi si cred ca pentru toate hotelurile din 

statiune si nu numai. Acum am vazut ca se propune anularea ei si ne dorim sa se faca o intalnire in asa fel 

incat in urma discutiei Consiliul Local sa aprobe o taxa care sa fie agreata si de noi si de dumneavoastra, 

taxa sa fie din prima noapte de cazare, ca sa fie corecta si pentru noi. 

Dl. Vlad: sa inteleg ca discutam punctul sase de pe ordinea de zi. Vreau sa spun si eu cateva 

cuvinte, eu ma bucur ca pana la urma au inteles toti colegii mei din consiliul local Geoagiu ca ceea ce am 

votat sau s-a votat in urma cu doua luni sau trei luni cand s-a votat aceasta taxa, nu era in regula mai ales 

ca s-a venit dupa o perioada grea , vom discuta si la momentul aferent, turismul a fost afectat foarte tare, 

doi ani de zile, spuneam atunci ca valoarea taxei sa ramana aceeasi ca si anii trecuti, nu mai are rost sa 

intru in amanunte dar ma bucur ca s-a inteles pana la urma si doresc ca lucrurile sa intre intr-o stare de 

normalitate, asfel incat toata lumea sa-si desfasoare activitatea , toti agentii economici de pe raza UAT-

ului . Atata timp cat agenti economici isi desfasoara activitatea corecta, isi platesc si taxele si impozitele. 

Dumneavoastra sunteti un contribuabil important din UAT – ul nostru si lucrurile trebuie sa fie in regula. 

D-na Homorodean: Am decis sa se anuleze aceasta taxa, nu numai ca a fost prea mult dar si pentru 

ca voi v-ati onorat tot timpul obligatiile financiare fata de primarie. Speram ca o sa fie asa si de acum mai 

departe . Dorim ca si ceilalti comercianti din Geoagiu Bai sa faca ca si dumneavoastra  

Dl. Grec: Doresc sa luati in calcul ce am solicitat ca sa ne putem desfasura in continuare activitatea  

si dorim sa avem o intalnire sa putem stabili o taxa corecta pentru toata lumea 

D-na Calugar: O sa organizam o dezbatere publica si o intalnire cu agentii economici , o sa va 

anuntam cand va avea loc.  

Dl. Dancsorean: Dumneavoastra trebuie sa intelegeti ca unitatea dumneavoastra face parte din 

statiunea Geoagiu Bai, nu sunteti singuri, sunteti inconjurati si de altii. Dupa deschiderea oficiala si chiar 

inainte, ceilalti colegi ai dumneavoastra au crescut preturile fantastic, s-a mai discutat aici in sedinta , sa 

ajunga un mic 10 lei, ciorba de burta 35 lei, sigur ca in discutiile pe care le-am avut intre noi am zis, sigur 

pretul care s-a stabilit nu este atata de grozav ca sa fie un impediment pentru unitatiile din Geoagiu Bai, 

dar s-a demostrat ca nu este cum s-a discutat si cum s-a gandit. Ca se poate reface, sigur ca se poate 

recalcula , renegocia , cum a spus doamna viceprimar din nou si atunci se pot rezolva lucrurile. Trebuie sa 

stiti atat dumneavoastra cat si celalalte unitati , este o unitate de promovare a statiuni formata din toate 

unitatile si ar trebui sa functioneze pentru promovari , pentru participari la targuri turistice , expozitionale 

, proiecte pe perioada de iarna si de vara, intr-o satiune de interes national nu dureaza activitatea doar trei 

luni dureaza mult mai mult. Nimeni nu vrea sa faca treaba aceasta . 

Dl. Grec: Noi functionam tot timpul, mai putin in decembrie cand facem mentenanta. Referitor la 

preturi , noi de la inceputul anului nu am modificat pretul la cazare , dar la produsele alimentare in fiecare 

zi vine o hartie care iti spune ca preturile s-au marit, apare cel putin un leu in plus, vă dati seama ca este 

foarte greu si pentru noi. 
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Dl. Nenodici: Este foarte greu sa mentii pentru tot anul tariful pentru ca preturile oscileaza foarte 

mult . 

Dl. Grec: Speram sa incheiem anul cu bine si sa mergem si la anul in continuare 

Dl. Vlad: Concluzia ar fi urmatoarea, sa stiti ca toti agenti economici din Geoagiu in consiliul local 

au un partener , indiferent de partidele politice , nu ne propunem nici unul sa incurcam activitatea , ba din 

contra, vrem sa ajutam. Este foarte important sa avem discutii periodice , atunci cand apar probleme sa le 

discutam  pentru ca se vor gasi rezolvari de fiecare data, sunt sigur ca si colegi mei sunt de aceeasi parere. 

Se mai intampla cand vin propuneri si nu se inteleg dar se rezolva pana la urma si lucrurile intra intr-o 

normalitate   

X X X 

 

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

hotărâre privind aprobarea plăţii contribuției pentru anul 2022, datorată de orasul Geoagiu, judetul 

Hunedoara  la  ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoara. 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții: 

Domnul Danciu Aurel:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii. 

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.   102/ 2022 

XXX 

 

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

hotarare privind actualizarea Inventarului bunurilor  imobile care alcătuiesc domeniul privat al  orasului 

Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic și Executări Silite și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții:  

Domnul Danciu Aurel:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii  

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.   103 / 2022 

 

XXX 

 

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

hotarare privind revocarea HCL Geoagiu  nr.  77 / 29.06.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație 

publică a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic și Executări Silite și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții:  

Domnul Danciu Aurel:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii  

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.    104/ 2022 

 

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

hotarare privind soluționarea plângerii prealabile formulate de SC Complex Hotelier Germisara SRL 

împotriva HCL Geoagiu nr.  82/2022. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic și Executări Silite și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții:  

Domnul Danciu Aurel:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii  

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.  105/ 2022. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor destinate închirierii pentru tineri, în anul 

2022,  construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în orașul Geoagiu. 

 Se prezintă raportul Compartimentului Juridic și Executări Silite și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul Danciu Aurel:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii  

          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.  106/2022 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică Geoagiu. 

Se prezintă raportul CNIPT Geoagiu Bai și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul Danciu Aurel:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii  

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.   107/ 2022 

 

XXX 

 

  

Diverse: 

Dl. Piele: Referitor la locuintele ANL, deja prin oras au inceput sa circule zvonuri ca s-au vehiculat 

niste sume pentru chirie, au spun niste persoane ca doamna viceprimar le-a spus ca chiria pentru locuinta 

care le-a fost repartizata este de 120 lei, nu stiu daca este chiar asa, am fost apostrofat ca nu stiu ce 

vorbesc, am spus ca o sa ma interesez si o sa le dau un raspuns . M-am interesat si nu este asa, doamna 

viceprimar mi-a confirmat ca nu i-a spus nici unei persoane care este valoarea chiriei . Valoarea chiriei 

difera de la oras la oras , de la comuna la comuna, nici unde nu este aceeasi valoare. I-am spus care este 

algoritmul de calcul, s-a spus si in sedinta de vineri, este o suma fixa, care se poate modifica in functie de 

veniturile familiare , am rugamintea ca pe viitor colegii nostri, indiferent din ce partid face parte, daca ne 

intalnim undeva, sa ne respectam. 

Dl. Vlad: Cat se plateste chiria? 
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D-na Calugar: Nu este o suma exacta , nu este o suma fixa, aproximativ 280 lei pentru garsoniere, 

360 lei pentru un apartament, dar aici se aplica inca un procent in functie de fiecare venit al familiei. Daca 

pe mine ma intreba aceea persoana eu ii spuneam suma pe care o stiam si pe care v-am spus-o si nu 120 

lei 

Dl. Vlad: Deci 280 lei pentru garsoniera si 360 lei pentru apartament  

D-na Calugar: Nu este suma finala 

Dl. Vlad: Da, da am inteles . Cand se va stabili suma finala? 

D-na Calugar: Noi, comisia, trebuie sa luam fiecare dosar , din nou, sa vedem veniturile si sa 

aplicam acel procent 

Dl. Piele: Este important de stiut ca familiile nu vor plati aceeasi chirie  

Dl. Pleniceanu: Cine stabileste chiria pentru apartamente si garsoniere 

D-na Calugar: Este o formula de calcul din lege 

Dl. Pleniceanu: Cine calculeaza aceea formula 

D-na Calugar: Noi, comisia 

Dl. Pleniceanu: Preturile sunt ca si in Orastie? 

D-na Calugar: Nu sunt preturile ca la Orastie 

Dl. Pleniceanu: Asta trebuie spus, nu noi stabilim aici pretul 

D-na Nyeste: La fiecare persoana in parte se calculeaza in functie de venit si la sfârsit se comunica 

fiecaruia. 

Dl. Pleniceanu: Foarte bine a spus domnul Piele, am fost injurati toti, inclusiv domnul primar , 

doamna vice si consilierii cu privire cu tragerea la sorti, unii au prins apartament, altii garsoniera, ca nu a 

fost asa si o sa vina cu contestatii. 

D-na Calugar: Tragerea la sorti a fost filmata si pot sa vina sa vizioneze filmarea.  

Dl. Pleniceanu: Sa nu se creada ca noi am avut vreun amestec in asta . 

Dl. Carasca: Ei spuneau ca de ce nu au fost convocati la tragerea la sorti, daca puteau sa vina 

veneau daca nu, nu veneau, dar nu au fost convocati nici unul dintre ei . 

D-na Nyeste: Dar de exemplu, daca tu nu puteai sa vii sau oricare dintre ei, se incepeau alte discutii 

ca s-a tras cum au vrut cei prezenti ! 

Dl. Carasca: Chiar daca nu veneau toti le transmiteau la ceilalti  cum a fost tragerea la sorti.  

D-na Nyeste: Nu s-a transmis corect informatia. Sa vina lumea si sa vada filmarea 

D-na Calugar: Tragerea la sorti s-a facut dupa tabel, intrebati-l si pe domnul Puscasu ca a fost de 

fata. Sa vina si sa vadă filmarea si sa nu mai fie discutii. 

D-na Nyeste: Trebuie, noi ca si consilieri, sa explicam bine situatia 

Dl. Pleniceanu: Sa vina cei interesati si sa vada filmare , sa nu mai vorbeasca pe la spate ca mie nu 

imi plac aceste chestii. 

Dl. Piele: Informatia trebuie sa circule corect, sa se vizioneze filmarea si sa nu mai fie discutii 

Dl. Pleniceanu: Cine are ceva de spus  sa vina aici la fata locului si sa nu mai umble cu povesti pe la 

spate. Criteriile nu le-am stabilit noi. 

Dl. Vlad: Va revoltati degeaba pentru ca nu consiliul local a facut departajarea, a facut filmarea , nu 

noi facem acest lucru, acest lucru este facut de catre o comisie. Este o comisie stabilita si votata in 

consiliul local , dar toti membri comisiei sunt din aparatul primariei sau sunt membri PSD, noi putem fi 

revoltati pentru ca nu stim ce s-a intamplat acolo, pentru ca nu avem nici un membru, dar dumneavoastra 

nu inteleg de ce sunteti revoltati pentru ca dumneavoastra stiti exact ce sa intamplat acolo. 

Dl. Pleniceanu: Nu ne asteptam sa fim injurati , inclusiv si voi de la PNL, inclusiv noi de la PSD. 

Eu nu am fost interesat cine ia si cine nu ia.  

Dl. Vlad: Si pana la urma pretul unui apartament va fi stabilit de catre aceea comisie sau de catre 

aparatul primariei  

D-na Nyeste: De aceea comisie in funcie de acea formula din lege. 

Dl. Vlad: Si pana cand, exista un termen?  

D-na Calugar: Asteptam cele 7 zile pentru contestatii, 15 zile pentru solutionate si dupa aceea 

putem incheia contractele,  noi in acest timp facem calculele ca sa stim pentru fiecare cat va fi.  

Dl. Dancsorean: Domnilor colegi, atata imi pare de rau ca noi in calitate de consilieri nu stim sa ne 

ducem mandatul. Este rusinos sa fim barfitori , in fel si fel de ocazii si in fel si fel de intalniri toata lumea 
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le stie , toata lumea le discuta , dar mandatul nu stim sa ni-l pastram si sa ne sustinem in fata cetatenilor . 

Pai in momentul cand se discuta in primarie, aici la sedinta un lucru, pai sa ramana discutat, atunci nu se 

creaza animozitate. Eu nu ma duc prin baruri sau prin cafenele cu povesti , povestile sunt create, tot de 

noi, nu va suparati ca va spun. Oamenii nu mai au incredere in noi indiferent daca spunem sau nu 

adevarul. Incercati sa va duceti mandatul cu cinste ca de aceea sunteti consilieri. 

Astazi trebuia sa vina aici domnul Simonati, ca sa vad de ce l-am deranjat ca sa-mi cer scuze fata de 

colegii mei pentru ca eu i-am pus intr-o ipostaza rea cu fotagrafiile pe care le-am facut in fata Centrului 

de Informare turistica. Legat de acel regulament nu am mai vrut sa intru in discuta, daca era aici intram 

daca nu, nu am mai intrat , toata lumea stie, toti care am lucrat in Geoagiu Bai, exista un brevet de turism 

care prevede o gramada de lucruri, acele lucruri nu se regasesc nici in regulamentul de organizare si 

functionare si nici in fisa postului a domnului Simonat. El reprezinta Consiliul Local, nu poti merge in 

fata turistilor imbracat cu un tricou patat pe piept, cu ecuson, cu ceas , cu fluierice si asa mai departe. El 

nu este bufon in Geoagiu Bai sau in Geoagiu sau bufonul consiliului local. El in calitate de agent de 

turism trebuie sa aiba pantaloni, sacou,  camasa si cravata , in afara de asta trebuie sa stea in centrul de 

informare turistica nu sa faca pe ghidul. In momentul in care paraseste Centrul de Informare Turistica 

paraseste locul de munca si pentru asta, conform Codului Muncii, trebuie tras la raspundere. Nu este 

posibil sa te duci la cetăți, sa te duci nici nu mai stiu pe unde , reprezentandu-ne in asa forma. In 

momentul in care si pe pagina lui personala si pe pagina centrului de informare turistica apare cu ochelari 

de soare  cu o singura lentila sau isi felicita iubita ca este in Bucuresti si s-a hotarat sa se insoare dar nu-l 

lasa sticla, fratiilor ne reprezinta pe noi. Spun oamenii cand le spun ce statiune de interes national avem, 

ei imi spun ca au citit ce este acolo și sunt dezamagiti de ce aste acolo, pentru ca acest om ne face sa 

radem si nu promoveaza zona, acest domn este un clovn. Nu este posibil asa ceva, nu va suparati pe mine, 

eu l-am ajutat sa se informeze, i-am dat partea scrisa de la istorie, cu el am fondat Festivalul  Budai 

Deleanu , dar nu se mai pot tolera aceste lucruri, de ce se tolereaza nu stiu si mai ales de catre cine. Repet, 

el ne reprezinta pe noi, asa ca sa fac o paralela intre Centrul de Turism si ce vorbeau antevorbitori mei 

legat de consiliul local si voturile care o sa fie astazi. Vedeti ce lucruri se intampla, din cauza cui va las pe 

dumneavoastra sa apreciati  

Dl. Danciu: Cat timp colegii nostri , domnii consilieri, spun ca a zis ala sau a facut ala , nu mai 

veniti asa si veniti cu lucruri concrete, cu numele omului si lasati barfa, mie asa mi se pare normal sa 

spunem concret si numele omului.  

Dl. Vlad: Stimati colegi, noi suntem intr-un consiliu local, nu suntem nici la gura targului nici la 

barfe , din punctul meu de vedere este un mare semnal de alarma faptul ca aproape in fiecare luna 

revocam hatarari  de consiliu local date de noi in lunile precedente, sa stiti ca nu este in regula. Domnul 

Primar ne face in fiecare luna propunerile, pe care noi trebuie sa le votam, dar noi ar trebui sa fim mult 

mai atenti  la ceea ce se propune, la fel am patit si cu taxa hoteliera, am discutat mult pana la acel moment 

si azi o revocam . Avem si astazi doua puncte pe ordinea de zi, cu parcelele acestea pe care trebuie sa le 

revocam, cred ca trebuie sa fim mai responsabili, sa stiti ca si de aici vine neincrederea oamenilor in noi , 

in momentul in care spunem un lucru e  bine sa stim ce spunem si sa avem si dreptate . Plus ca se mai 

intampla ceva, domnul Dâncșorean  are perfecta dreptate, referitor la centrul de informare turistica si de 

persoanele care lucreaza acolo, ne reprezinta pe noi toti , sunt situații care sunt tolerate si nu stiu motivul , 

dar cred ca sunt tolerate intentionat pentru a degenera situatia sau pentru a propaga o imagine falsa , de 

fapt nu pentru ca Geoagiu Bai este o statiune respectabila  , nu ne reprezinta prin a purta domnul Simonati 

cu ceva pe cap, nu este in regula sa se intample lucrurile asa . Trebuie luate masuri urgente, din punctul 

meu de vedere, in primul rand asupra persoanelor cu care colaboram , sa zic asa, nu se poate pentru ca in 

felul acesta nu mai avem nici o crebilitate , nici noi ca si consiliu local si nici domnul primar impreuna cu 

aparatul executiv din subordine . Pe mine ma intreaba lumea ca domnul Primar a zis ceva este adevarat?. 

Probabil si invers pe domnul Primar  il intreaba daca este adevarat ca daca ce a zis Vlad este adevarat . 

Pare ca glumim asa tot timpul, sigur ca sunt precedente , sigur ca avem și situatii in care s-a spus un lucru 

si a fost altceva, asta este cea mai periculoasa situatie cand spui una si se intampla alta. Ori situatiile de 

genul acesta cred eu ca trebuie sa le evitam  

Dl. Pleniceanu : Puteam sa ne ridicam astazi la amandoua proiectele revocate si mai ales la 

aprobarea Regulamentului la Centrul de Turism, pentru ca in primul rand a fost o sfidare din partea 

domnului Simonați care trebuia sa fie aici. Este o sfidare la adresa noastra si rog sa nu se mai intample asa 
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ceva , pentru ca am ajuns sa fim de mirul lumii. Toti facem proiecte si de 8 luni nici acum nu merge net-

ul, nu suntem bagati in seama si ma doare sufletul si nu imi vine sa mai vin la sedinte, ne sfidam unii pe 

altii. V-am rugat sa faceti filmarea sa mearga si sa se auda , sa auda lumea ce se vorbeste aici . M-am 

saturat de atata sfidare si atata nemernicie si atata obraznicie, ca va putem arata ca suntem si buni si rai, 

va rog sa luati camerele de filmat de acolo daca nu sunteti in stare sa le faceti sa mearga corect, eu vad 

lucrurile ca nu suntem luati in serios. De ce s-a aprobat un proiect cand de peste un an de zile nu suntem 

in stare sa le montam cum trebuie? 

Dl. Coca: Referitor la regulamentul pentru turism, acesta trebuie pus in acord cu fisa postului, exista 

criterii de evaluare a unui functionar public , eu am ridicat aceste probleme in niste sedinte de consiliu si 

ati zis ca evaluarea functionarului public este o chestie care nu are importanta.  

Dl. Vlad: Domnul Coca are dreptate ca la sfarsitul fiecarui an, conform legii, se face evaluarea 

personalului, a functionarului public, si sigur ati facut evaluarea si personalului de la Centrul de Informare 

Turistica , nu stiu cine a facut parte din comisie, ce calificativ a primit, dar e clar ca lucrurile nu se discuta 

si cumva noi in sedinta de consiliu local stabilim niste lucruri  de care  nu se tine cont  sau se tine cont 

numai de ceea ce se vrea . Eu am mai spus aici, oameni buni, noi suntem legislativul , noi hotaram ceea ce 

se intampla , domnul primar impreuna cu aparatul din primarie trebuie sa puna in aplicare ceea ce se 

hotareste in consiliul local , ceea ce hotaraste majoritatea . Avem hotarari de consiliu in unanimitate , sa 

zic, asa, cu lemnele de foc, nu s-a intamplat nimic, cu centrul de informare turistica , nu s-a intamplat 

nimic cu transmiterea on-line a sedintelor , haideti sa va spun asta este o gluma, eu o consider o sfidare in 

momentul cand vrei sa transmiti live sedintele de consiliu local trebuie sa existe un minim de dotare 

pentru a se auzi ce se discuta acolo, ati ascultat vreodata?, ne injosim , orice om normal care intra pe site, 

apropo să nu va mai spun site-ul, pagina unde sunt publicate sedintele de consiliu este cumva un cont 

privat, nu este o pagina publica, cum Vlad Ovidiu si-ar face o pagina, un cont privat de facebook, nu va 

suparati nu este de joaca  sau nu este o gluma, consiliul local Geoagiu nu este o gluma, va rog sa nu o mai 

tratati in acest fel . Pentru a transmite sedintele trebuie pus un echipament minim cu o dotate , este nevoie 

de 2 microfoane , este nevoie de doua camere , haideti sa faceti toate lucrurile astea pentru ca asa a decis 

consiliul local . Acasa facem fiecare ce vrem, aici trebuie facut intocmai ceea ce se decide in Consiliul 

Local , nimic din toate lucrurile astea nu se intampla , sunt atatea lucruri care nu se fac , care nu se pun in 

aplicare , sunt altele pe care le revocam , are dreptate domnul Pleniceanu, pentru ce venim aici?. Sigur ca 

oamenii nu au incredere in noi.  

Dl. Pleniceanu: Cum sa aiba oameni incredere in noi cand se rade de noi si ne intreaba unde sunt 

sedintele on line, ma intreaba si pe mine lumea, ne convine sa fim pacalici! Cine face aceste chestii, cine 

raspunde de chestia aceasta ?. Daca nu suntem de asta in stare ce lucruri vreti sa mai facem in Geoagiu, 

dupa ce mai venim, eu as propune ca in momentul in care nu suntem filmati sa iesim toti afara si sa 

mergem acasa si in momentul acela ce se va intampla. Cat mai putem sa mai fim umiliti aicea , suntem si 

noi oameni cu familie , nu am venit aici ca niste pacalici . Eu propun sa nu mai venim la sedinta , am 

ridicat acesta problema de prea multe ori si nu s-a facut nimic, suntem considerati prea prosti si eu zic sa 

va opriti ca nu este bine  

Dl. Vlad: Am cerut in sedinta pe comisii ca persoana de care discutam de la centrul de informare 

turistica sa fie prezenta aici, ce s-a intamplat si care este motivul pentru care nu este aici? 

D-na Calugar: Este saptamana lui libera si are un control in urma operatiei. 

Dl. Vlad: Inteleg ca a fost operat dar inainte sa vin la sedinta a trecut cu bicicleta prin fata , dar sa 

stiti ca si asta  si faptul ca nu vii 10 minute in fata Consiliului Local este cumva o sfidare la adresa noastra 

a tuturor si in primul rand, din punctul meu de vedere, este o sfidare la adresa domnului primar pentru ca 

demonstreaza incapacitatea domnului primar de a-si controla oameni cu care lucreaza. Pentru mine asta 

inseamna de fapt . 

D-na Calugar: O sa fie prezent intr-o sedinta viitoare. 

Dl. Carasca: Eu consider ca nu este o scuza ca este in concediu . 

Dl. Pleniceanu: Cu 4-5 sedinte in urma nu uitati ca a mai fost chemat odata si atunci nu a venit ca se 

opereaza la picior , eu rog sa nu ne mai sfideze si sa vina aici. 

Dl. Dancsorean: Eu stiu ca este o regula acolo, doamna viceprimar, toata saptamana inclusiv 

sambata si duminica sunt la serviciu si ziua libera este lunea, eu asa stiu. Chiar daca era liber, la cererea 
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consiliului local trebuia sa fie prezent, chiar daca era liber, sau el face numai ce vrea?. Prima data este 

operat, a doua oara e sfidare , a treia oara ce se mai intamplă? 

D-na Calugar: A promis ca la urmatoarea sedinta vine. 

Dl. Coca: Daca ar fi sa continui ideile lui Simonați , pentru ca el este foarte activ pe facebook cu tot 

felul de fabule si treburi de acest gen, sedinta noastra de astazi se aseamana cu un spectacol de circ, in 

care a fost organizata o jonglerie, jonglerul nu spun cine este, scoate din joben ce trebuie pentru perioada 

respectiva  si noi suntem martorii care asistăm la tragerea din joben si s-a tras din joben si noi aplaudam 

astazi. 

 

2.  Dl. Almasan: Eu vreau sa intreb cand incep lucrarile la capela din Gelmar, ca am inteles ca sunt 

toate proiectele aprobate. Nu se vede nimic.  

Si acum sa revenim la procesul verbal in care sa spune ca noi am votat pentru recuperarea taxei de 

salubritate, sa le ia la oameni bani, noi nu am votat asa ceva . 

Dl. Coca: Noi nu am votat asa ceva. 

Dl. Piele: Oamenii au primit acele inștiințări prin care oameni trebuie sa vină si sa-si lamureasca in 

ceea ce priveste plata la operatorul de salubritate . Numarul de persoane la multe familii nu se mai 

potriveste . Ii rugam pe oameni sa vina la primarie si sa-si justifice diferenta , adica copii plecati , mama a 

decedat , sunt si faze de acest gen . Cei care vin si isi rezolva aceste probleme vor fi scutiti de acesta plata. 

Asta am vrut sa spun, cei care pot demostra ca nu sunt atatia in gospodarie, nu platesc, iar cei care nu pot 

demonstra o sa plateasca . 

Dl. Dancsorean: Dupa sedinta imediata, la o zi sau doua, pe str. Bobalnei unde se face adunare 

mare, parlamentul Romaniei, toata lumea a invocat invinovatirea liberarilor care au fost de acord cu 

aceasta treaba. 

Dl. Pleniceanu: Toti am fost invinovatiti ca am fost de acord cu acesta treaba. 

Dl. Pleniceanu: Intrebarea mea este in felul urmator , cand s-a semnat acest contract de salubritate 

intre consiliul judetean , primarie si firma de salubritate noi am plecat cu un handicap cu o mie de oameni 

si stiti unde sunt. Noi am plecat cu o gaura de 400 milioane din start, in cartier sunt 1000 de oameni , este 

vreo lege anume prin care ne spune ca trebuie sa-i ajutam sa plateasca gunoiul . 

Dl. Vlad: Unde sunt 1000 de oameni. 

D-na Calugar: Este vorba destre cartierul Muzicantilor 

Dl. Vlad: Am niste intrebari, cum factureaza Brai Cata de doi ani de zile luna de luna, in baza la ce? 

Dl. Vartolomei: Ei au venit cu un numar de oameni de la Directia Judeteana de Statistica Hunedoara 

si il confrunta cu persoanele care au incheiate contracte de salubritate cu SC Brai Cata. 

Dl. Vlad: Asa se factureaza de 2 ani de zile , a intrat in vigoare in luna iunie 2020. Pot sa dau eu 

succint o explicatie, m-am interesat un pic de subiectul acesta si nu am pretentia ca-l cunosc dar stiu 

foarte multe lucruri, stiu si din alta parte, dar pe noi ne intereseaza Geoagiu nu ce se intampla in alta 

parte, ideea este in felul urmator: in urma cu doi ani de zile Brai Cata trebuia sa incheie contracte cu 

persoanele care locuiesc efectiv in Geoagiu , asta inseamna ca sunt persoanele care genereaza gunoi, 

obligatoriu firma trebuie ca incheie contract cu el si sa plateasca, pentru ca i se ridica gunoiul, . In urma 

cu doi ani de zile cei de la Brai cata au venit si au spus ca au incheiat contractele in Geoagiu cu 2300 de 

persoane, aproximativ, de acord, deci cu atatea persoane din datele mele, sa ma contraziceti daca gresesc, 

sigur ca in Geoagiu sunt mai multe persoane care locuiesc nu, nu numai 2300 de persoane, dar nu sunt 

5600 de persoane, conform datelor statistice. Astazi Brai Cata, de doi ani de zile, factureaza in fiecare 

luna pentru 5600 persoane. Aceste sume s-au strans de-a lungul anilor, pe parcursul celor 2 ani, am ajuns 

la 900 mii lei, bani pe care, atentie, primaria trebuie sa-i plateasca la Brai Cata , sigur ca primaria a dat in 

judecata firma pentru ca nu vrea sa-i plateasca pe motiv ca nu are atatia locuitori . In instanta primaria a 

pierdut pentru ca in urma cu doi ani de zile a existat o perioada cand cei de la Brai Cata erau obligati sa 

incheie contracte cu persoanele din Geoagiu iar faptul ca ei nu au fost sustinuti sau ajutati sau chiar 

obligati cumva sa incheie aceste contracte, lor li s-a permis semnand acel proces verbal de finalizare a 

perioadei de contractare , dupa care au inceput sa factureze , lor li s-a permis sa factureze conform datelor 

de la statistica. Stiti ce inseamna aia pentru cateva mii de persoane ei factureaza de 2 ani de zile 

factureaza luna de luna primaria, au castigat si proces in instanta pentru ca toate lucrurile sunt legale din 

punctul acesta de vedere , primaria este obligata sa plateasca acele sume. Sigur aici intra si persoanele din 
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Cartier , 1000 de persoane care exista si genereaza gunoi, pentru care primaria trebuie sa plateasca, 

primaria inseamna bugetul local, buget local pe care noi aici il impartim, nu domnul Primar, si spunem 

cum se plateste fiecare leu . Realitatea aceasta este ca toti oamenii din Geoagiu care locuiesc aici trebuie 

sa plateasca , trebuie sa plateasca si din urma , pentru ca in urma cu doi ani nu s-a facut o campanie reala, 

corecta din partea primariei , ca oameni sa plateasca in fiecare an si nu era nici un fel de problema, acum 

se plateste din urma plus penalitati. Stiti care e situatia, toata lumea castiga numai omul pierde , firma 

Brai Cata castiga pentru ca isi incaseaza bani chiar daca nu a ridicat gunoi, a castigat in instanta au fost 

semnate documentele, doamne ajuta , firma castiga, si lor le—a convenit ca aveau experienta de acum doi 

ani, sa se lase moale cu contractele cate se fac atatea se fac, noi nu trebuia sa se permita acest lucru . Va 

spun ceva, in Hateg , de exemplu, care este un oras cu 10 000 locuitori , primarul din Hateg timp de 2 luni 

de zile a scos toti angajatii din primarie , politia locala sa mearga la oameni acasa si a indentificat exact 

populatia care locuieste in Hateg, a demostrat firmei de salubritate ca acestia sunt locuitaori care 

genereaza gunoi si doar pentru acestia imi facturezi, a castigat si in instanta  si nu trebuie sa plateasca 

nimic. Noi Geoagiu avem de plata cele mai mari sume.  

Dl. Pleniceanu: Cat s-a platit pana acum, avem o situatie 

Dl. Vartolomei: In instanta din cele 4 actiuni avand ca obiect Contestatie la Executare, unul sa 

piedut si este definitiva Sentinta de judecata , unul s-a pierdut si ne afla in apel, in unul s-a admis 

contestatia la executare dar nu este definitiva si una dintre cauze are termen in data de 20.09.2022. 

Dl. Vlad: Care este suma totala de plata. 

Dl.  Vartolomei: Suma totala de plata ne-o poate da contabilitatea, separat  de sumele contestate in 

instanta   

Dl. Vlad: Si doamna contabila unde este? 

Dl. Vartolomei: Este in concediu legal  

Dl. Pleniceanu: Sumele o sa fie bagate la fiecare om la taxe si impozite. Va ganditi in ce situatie 

suntem noi, dar suntem noi vinovati aici? 

Dl. Vartolomei: Acum lumea vine si completeaza o declaratie de impunere referitoare la cate 

persoane sunt in gospodaria respectiva. 

Dl. Vlad: Acest lucru trebuia facut acum doi ani 

Dl. Carasca: Exact, de ce se face acum, de ce se face acum inventarierea persoanelor, se scot mortii, 

se scot cei plecati, de ce nu s-a facut acum doi ani . 

Dl. Vartolomei: Noi din anul 2020 contestam aceste facturi. 

Dl. Pleniceanu: Aici cineva a facut o greseala  

Dl. Coca: Dupa legislatia actuala firma care colecteaza gunoiul face contract cu cati poate dintre 

locuitori din Geoagiu, in acelasi timp, asa spune legea, primaria plateste firma pentru diferenta de 

locuitori, ceea ce este trecut la statistica confruntat cu numarul lor de contracte . Din cauza asta primaria 

platea la ora cand a facut contractul , imediat primaria trebuia sa rezolve diferenta de numar de locuitori 

intre cei care au contracte si cei care nu au contracte 

Dl. Groza: Plata s-a facut in baza unui ordin judecatoresc 

Dl Vlad: Primaria plateste pentru toti cei care locuiesc in Geoagiu  si genereaza gunoi , intelegeti ce 

va spun, problema este alta, pentru a plăti doar pentru cei care locuiesc in Geoagiu  si genereaza gunoi si 

nu au incheiat contract , este una, problema ca primaria plateste si pentru cei care nu locuiesc in Geoagiu 

si chiar nu mai exista . Vina primariei este ca cu buna stiinta sau nu, a acceptat sa i se factureze lunar niste 

sume fabuloase de bani si sa le plateasca fara a fi normal si legal sa le plateasca . 

Dl. Piele: Oamenii in loc sa spuna numarul normal, in loc sa spuna ca sunt 6 au facut contractul pe 2 

persoane, diferenta este de 4 si inmultit cu o mie de facturi da 4000 , este un exemplu, sa nu mai incepem 

discutiile pentru ca pierdem timpul degeaba pentru ca toti nu au declarat numarul real de locuitori  

Dl. Pleniceanu: Ce facem cu cei 1000 de locuitori din cartier. 

Dl. Vlad: Pentru cei din cartier cineva trebuie sa plateasca . 

Dl. Pleniceanu: Nu mi se pare corect sa platesti ca primarie 8 miliarde pt. gunoi si sa spui ca nu ai 

bani sa faci trotuare, este o greseala mare, sunt de parerea ca nu se face treaba cum trebuie . 

Dl. Vlad: Primaria nu are contract cu Brai Cata are contract cu ADI Deseuri. Primaria a garantat ca 

in cazul in care populatia nu plateste, diferenta o pune primaria. Stiti care este problema, in momentul in 

care nu stim un lucru  sau suntem rau intentionati sau facem lucrurile intentionat finalul este acelasi 
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populatia plateste . Aici nu stiu despre ce este vorba dar bani se platesc din bugetul local . Din iunie 2020, 

unde sunt 8 luni restanta, pentru 2021 sunt 12 luni restanta iar pentru 2022  sunt 7 luni , 27 luni restanta in 

total , 11.8 lei /persoana , 320 lei plus penalizari 350, poate 400 lei , fiecare persoana care locuieste in 

Geoagiu si a generat gunoi trebuie sa plateasca aceasta suma 

dl. Groza: In jur de 140 lei trebuie sa plateasca, atata am primit eu instiintarea acasa 

Dl. Vlad : Nu este asa ca sunt multe luni restante , faceti o socoteala scurta, sunt 27 luni restante 

Dl. Groza: Eu am primit factura cu 170 lei 

Dl Vlad: Domnule Groza, cred ca nu intelegeti nimic din ceea ce s-a spus pana acuma eu, cu tot cu 

persoanele din cartier inseamna 3 miliarde 600 de milioane, de unde se platesc acesti bani 

Eu cred ca trebuie sa dam o dictare, dupa fiecare sedinta, sa vedem fiecare ce a inteles, deoarece 

vad ca nimeni nu intelege nimic. Dupa sedinta de astazi eu am mari dubi vis a vis de felul in care 

dumneavoastra intelegeti ce se discuta 

Dl. Groza: Mie atata mi-a venit factura pe restante.  

 

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

lucrările ședinței. 
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