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JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 22.09.2022, 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.  
257 din 15.09.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 14 consilieri din cei 15 consilieri în funcție, lipsind nemotivat domnul 

consilier Vlad Ovidiu. 

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,  doamna Igna Maria Angela – DAS; 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire procesului 

–verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2022, nu sunt obiecțiuni și este supus spre aprobarea 
consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

 
X X X 

 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE DETALIU pentru „CONSTRUIRE 

CRESA MICA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE, CALEA 

ROMANILOR, NR. 149, ORASUL GEOAGIU, JUDETUL HUNEDOARA „ 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau 

intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si a 

amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru anul 2023. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, conform 

prevederilor OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar – fiscale.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

orasului Geoagiu, judetul Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2022.. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv 

Gloria al orasului Geoagiu pe anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local Geoagiu in cadrul 

Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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8. Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Planului anual de achizitii publice al 

orasului Geoagiu pe anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Geoagiu nr. 47/26.05.2022 privind aprobarea 

cantitatii de lemn care va fi exploatata din padurea proprietate publica a orasului Geoagiu si 

stabilirea modului de valorificare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia 

pentru a vota in adunarea Generala a Asociatilor la ADI AQUA PREST Hunedoara. 

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 aprobarea PLANULUI DE DETALIU pentru „CONSTRUIRE CRESA MICA, 

RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE, CALEA ROMANILOR, NR. 

149, ORASUL GEOAGIU, JUDETUL HUNEDOARA „ 

Se prezintă raportul Serviciului Arhitect - Sef și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții: 

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

discutii. 

D-na Calugar: Domnul primar chiar astazi se afla la Bucuresti pentru a semna contractul. 

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.   108/ 2022 

XXX 

 

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

hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma 

in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si a amenzilor stabilite conform 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2023. 

Se prezintă raportul Biroului Impozite si Taxe Locale și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții:  

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

discutii. 

Dl. Carasca: Am inteles ca nu este inca hotarat sa se impoziteze pe grila notariala, inca. Am inteles 

ca se va schimba. 

D-na Calugar: Noi in sedinta pe comisii am facut o simulare si la persoanele fizice se micsoreaza 

impozitul, dar am citit legea impreuna cu doamna secretar si domnul jurist si dupa aplicarea 

procentajului, legea spune in felul urmator: sumele care rezulta dupa aplicarea acestei formule sunt mai 

mici decat sumele platite in acest an, raman sumele aplicate in anul 2022, nu se ia in calcul formula 

respectiva. Asa spune articolul din lege ca daca suma este mai mica se merge pe impozitul din anul 

precedent. Dar nu sunt hotarati daca ramane asa sau se va schimba, o sa vedem ce se va intampla in viitor.  

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

în ansamblul sau. 
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Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   109 / 2022. 

XXX 

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

hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, conform prevederilor OG nr. 

16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte 

normative si alte masuri financiar – fiscale.  

Se prezintă raportul Biroului Impozite si Taxe Locale și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții:  

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

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.    110/ 2022. 

XXX 

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

hotarare privind privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului 

Geoagiu, judetul Hunedoara. 

Se prezintă raportul Serviciului Registrul Agricol si Gospodarire Comunala, Punctul de vedere al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 81147/84821/DPFBL-

3790/3904/06.09.2022, înregistrat la UAT orasul Geoagiu sub nr. 9859/13.09.2022 și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

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

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.  111/ 2022. 

XXX 

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

hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2022. 

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

specialitate. 

Discuții:  

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

          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.  112/2022. 

XXX 

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

hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orasului 

Geoagiu pe anul 2022. 

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

specialitate. 

Discuții:  

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

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.   113/ 2022. 

XXX 

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

hotarare privind  desemnarea reprezentatilor Consiliului Local Geoagiu in cadrul Consiliului de 

Administratie al Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu. 

Se prezintă raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale comisiilor de 
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specialitate. 

Discuții:  

Domnul Danciu Aurel:  In sedinta pe comisi au fost desemnati  urmatori consilieri: Vlad Ovidiu, 

Achim Sorin Iosif, Pleniceanu Mihai si Ursica Liliana Rodica, pentru a avea calitatea de reprezentati ai 

Consiliului Local al orasului Geoagiu in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Agricol 

Geoagiu. Va amintesc ca in aceast consiliu  este nevoie de trei consilieri. Au fost intocmite buletinele de 

vot, astfel incat va rog sa votati optiunea dumneavoastra. 

In urma numarari voturilor exprimate sunt desemnati urmatori consilieri in calitate de reprezentati 

ai Consiliului Local al orasului Geoagiu in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Agricol 

Geoagiu: Achim Sorin Iosif, Pleniceanu Mihai si Ursica Liliana Rodica, cu un numar de 9 voturi pentru si 

5 voturi impotriva 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   114/ 2022. 

XXX 

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

hotarare privind completarea si modificarea Planului anual de achizitii publice al orasului Geoagiu pe 

anul 2022. 

Se prezintă raportul Compartimentului Achizitii Publice 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.   115/ 2022. 

 

XXX 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

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

privind modificarea HCL Geoagiu nr. 47/26.05.2022 privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi 

exploatata din padurea proprietate publica a orasului Geoagiu si stabilirea modului de valorificare. 

Se prezintă raportul Serviciului Registrul Agricol, Gospodarie Comunala 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  

Dl. Susan: vreau sa mai punctez un aspect aici, s-a redus cantitatea, initial a fost 10 mc pe unitate de 

cult , asa cum am spus si in sedinta pe comisii, consider ca ar fi bine sa se aiba in vedere sa nu fie o 

cantitate egala aprobata pentru unitatile de cult acolo unde nu este slujba in fiecare duminica. Sigur ca 

dumneavoastra sunteti in masura sa hotarati, dar avem mari probleme cu lemnul pentru populatie. 

Reprezentati pe sate, dintre dumneavoastra, stiti foarte bine duminicile in care se slujeste la biserica si 

consider ca acolo unde nu se slujeste saptamanal cred ca este suficient si 3 mc, de exemplu, unde se 

slujeste in fiecare duminica se da 5 mc. La Homorod Joseni si Suseni este acelasi preot, astfel incat nu se 

slujeste in fiecare duminica. 

D-na Calugar: Toate sase sunt in aceeasi situatie. 

Dl. Susan : Da, ca si la Bozes este la fel, este combinat cu Renghetul  

Dl. Barbu Traian: 5mc este putin pentru o centrala. Dar la Homorod se pot transfera lemnele de la o 

biserica la alta 

Dl. Carasca: Preotul poate stabili asta . 

Dl. Pleniceanu: La Liceu doar 5 mc pentru sera este putin , eu cred ca ar fi necesar macar 10 mc 

Dl. Carasca: Dl. director a spus ca minim 10 mc , doar cu 10 mc ar putea functiona cat de cat . 

D-na Calugar: O sa-i ajutam si pe parcurs, ei mai primesc și din confiscari. 
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Dl. Susan: Orice suplimentare pentru lacasurile de cult si pentru Liceu este din cota care s-ar putea 

da la populatie. La Liceu tot timpul au primit si din lemnele confiscate. Acolo se mai pot gasi solutii.  

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.   116/ 2022. 

XXX 

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

privind desemnarea reprezentatului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in adunarea 

Generala a Asociatilor la ADI AQUA PREST Hunedoara. 

          Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si Executari 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  

Dl. Piele: La acest punct vreau sa mentionez urmatoarele, acel procent de pierdere de 41 %, este un 

procent foarte mare, am inteles ca aceste piederi au fost deja platite de catre noi prin facturile pe care le-

am platit . Imi doresc ca pe viitor volumul de pierderi sa fie mult  mai redus, pentru ca aceste pierderi 

intra tot in facturile noastre . Pientru pierderile pe anul 2021 nu avem ce face si votam pentru dar pe viitor 

sa fie mai atenti cu aceste pierderi. 

dl. Danciu: La acest subiect pot sa va spun si eu cateva lucruri , fiinca am lucrat acolo, conducta 

care acum se inlocuieste, de vreo 50 de ani  era toata gaurita , pierderile erau enorme de la pod Mahler si 

pana la Smila. Plus de asta pe strada Teilor a fost o conducta care s-a inlocuit si asta, astfel incat s-ar 

putea ca pierderile sa fie mai mici. 

Dl. Carasca: Nu exista o statistica pe localitati referitoare la pierderi? 

Dl. Danciu: Geoagiu este pe primul loc la pierderi, datorita la conducta care se schimba. Pe Geoagiu 

au fost cele mai multe interventii. La Aurel Vlaicu nu au fost interventii, inseamna ca nu sunt pierderi  

Dl. Pleniceanu: Se inlocuiecte stradalul pana la caminul de batrani, dar pâna la Smila este schimbata 

teava ? 

Dl. Danciu: Este schimbata. 

Dl. Carasca: Si la Geoagiu Bai au fost multe avari 

Dl. Danciu:  In Geoagiu Bai nu au fost multe avarii, in general este bun. 

Dl. Dansorean: Am fost coleg de serviciu cu domnul Danciu la APA PROD SA , stim amandoi cu 

ce probleme ne-am confruntat, atat consiliul local prin vocea domnului primar, cat si reprezentatii APA 

PROD la Consiliul Judetean , ar trebui sa faca o interventie din punct de vedere a sprijinului financiar 

pentru toate repartitoarele care există ape retele , la ce ma refer, toate interseciile de la alimentarea 

principală , respectiv cea stradala, inspre strazile adiacente se face prin camine de repartitie. Toate vanele 

din Geoagiu si din celalalte sate nu functioneaza, fapt pentru care ori de cate ori se face cate o interventie 

la conducta , prin spargere sau de alta natura mecanica , conducta respectivă trebuie golita in totalitate si 

dupa care trebuie umpluta . Va dau un exemplu la Poienari, intr-o zi au fost opt spargeri , daca de opt ori 

se goleste reteaua si se umple la loc, sigur ca pierderile sunt enorme . Deci in primul si primul rand 

trebuie repartitoarele in intersectii sau vanele care fac repartitia pe strazile mici trebuie inlocuite . Au fost 

cateva inlocuite in Joseni , sunt cele de “moda noua” care nu au sertar si sunt cu bila si dupa cateva 

manipulari se defecteaza si atunci sugestia este sa fie inlocuite , pentru ca se lucreaza mult pe ele. Trebuie 

puse  cu sertar pentru ca in timp rezistenta lor sa fie mult mai mare. Altfel cum a spus colegul, dl. Piele, 

an de an o sa avem pierderi mari, enorme si nu se poate rezolva decat cu interventie la Consiliul Judetean 

sa fie APA PROD sprijiniti financiar sa se poata inlocui din punct de vedere mecanic. Asta este singura 

problema si cea mai  dureroasa care exista deocamdata , dar cu timpul se ivesc si alte chestiuni. Legat de 

Teilor  si legat de Geoagiu Bai vorbim si de Poienari , cum sa amintit mai inainte, conductele nu au fost 

calibrate pentru presiunile care exista pe retea, ele trebuiau calibrate puse separatoare si nu mai existau 

problem. Pentru ca fructueaza presiunea pe ele , pe langa ca din punct de vedere tehnic nu au fost puse pe 

pat de nisip, pamantul care a rezultat in urma sapaturilor a fost pus peste ele , pamant care contine resturi , 

pamant care contine piatra , piatra si daca nu apasa pe conducta sta in prejma ei si se intampla fel de fel 

de chestiuni chimice in opamant si va fi sparta . Cam acestea sunt problemele legate de piederile de pe 
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retelele de apa . Sigur ca mai sunt si accidente nevrute de om , cum este si in Cartierul Muzicantilor , stie 

toata lumea asta , in care se folosesc acele fantani din care toata lumea bea apa,  vara cand este cald  toate 

se blocheaza pe deschis  si apa curge permanent , ca toata lumea sa bea apa rece si nu calda din retea . 

Imaginati-va pe zi in 24 de ore cata pierdere este acolo. 

D-na Calugar: Acelea sunt contorizate  

Dl. Dîncsorean: Sunt contorizate, este adevarat, dar era vorba de pierderi , este o pierdere ca in 

bazinele de 2x300, din deal, scade nivelul la apa , fapt pentru care pe Paraul Tilesului la ultimile case nu 

ajunge niciodata apa daca scade in bazine sub 1 m jumate. Nu exista alta solutie tehnica decat daca se 

face repompare la baza sau se monteaza un hidrofor . Iara trebuie apelat la APA PROD si Consiliul 

Judetean sa cparticipe cu sume de bani , dar cand sa cerut nu s-au gasit mijloace financiare pentru a veni 

in sprijinul cetatenilor. Multumesc 

Dl. Coca: Profitam de faptul ca se face acuma noua conducta , nu stiu ce garantie se depune pentru 

aceasta conductă, cat timp este asigurata ca va functiona normal. Trebuie sa ofere o perioada de garantie. 

Noi cand am votat aci in sedinta de consiliu local eu asa am inteles ca va fi camin la poarta si se va face 

bransamentul la fiecare. Nu cunosc detalii mai multe din proiect 

Dl. Danciu: Nu s-au facut inca bransamentele 

          Dl. Coca: Au inceput sa se faca bransamente aici, de aia am spus referitor la calitatea lucrari. La 

Melha s-a facut brnsament si a puscat . De calitatea lucrari trebuie sa raspunda cineva 

Dl. Danciu: Acela care a puscat nu era bransament nou . Conductele merg pe ambele parti a soselei  

D-na Calugar: Dupa ce este toata teava trasa se face proba si dupa aceea se fac bransamentele  

Dl. Coca: Si dupa aceea iara se sapa? 

Dl. Danciu: Numai de la conducta la om  

D-na Calugar: S-au facut semne unde se face bransarea. 

Dl. Coca: Am inteles, dar in principiu calitatea lucrari este asigurata de catre cine?  

Dl. Danciu: De catre executantul lucrari, Drupo SA. Firma executanta ofera garantia pe lucrare. 

Trebuie studiat proiectul si vazut cat are garantie lucrarea respectiva 

Dl. Coca: Inainte de receptive trebuie facute unele controale asupra lucrari  

D-na Calugar: In legatura cu vanele de oprire, sa nu se mai opreasca intreaga retea, in proiectul 

votat acuma sunt prevazute acele vane de oprire  

Dl. Dansorean: In momentul in care se fac bransamentele, stiti bine ca legea a fost modificata 

pentru caminele in care se monteaza apometru , toate se fac in exteriorul proprietati, pentru a fi citite de 

lucratori serviciului . 

Dl. Danciu: Aceasta lege este mai veche dar nu a fost pusa in aplicare, caminul de apometru se pune 

pe domuniul public dar nu s-a respectat. 

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.   117/ 2022. 

 

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

lucrările ședinței. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONSILIER JURIDIC,                                                                         

         Danciu Aurel Marin                                                           jr. Vartolomei Adrian 

 
 


