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       JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 29.09.2022, ora 09,00,  în ședința extraordinară 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. 263 din 27.09.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

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

domnul consilier Coca Nicolaie.  

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 si 

doamna Olea Coman Corina – Serviciul Contabilitate 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire procesului 

–verbal al sedintei ordinare din data de 22.09.2022, 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 rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Geoagiu nr. 103/30.08.2022 privind actualizarea 

Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu, aprobat prin 

HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL Geoagiu nr. 106/30.08.2022 privind 

aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii pentru tineri, in anul 2022, 

construite de Agentia Nationala pentru Locuinte , in orasul Geoagiu 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 68/31.05.2022 privind participarea Orasului 

Geoagiu in cadrul proiectului „ Asigurarea de sistem ITS pentru orasul Geoagiu, judetul 

Hunedoara”, in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile in cadrul PNRR C10 – Fond 

Local, Investitia 1.1 Interventii pentru mobilitatea urbana verde, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme integrate de management 

urban/local). 

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 rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2022. 
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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.   118/ 2022 

XXX 

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

hotarare privind modificarea HCL Geoagiu nr. 103/30.08.2022 privind actualizarea Inventarului bunurilor 

imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020 

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 

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.   119 / 2022 

 

XXX 

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

hotarare privind modificarea Anexei 2 la HCL Geoagiu nr. 106/30.08.2022 privind aprobarea listei de 

repartizare a locuintelor destinate inchirierii pentru tineri, in anul 2022, construite de Agentia Nationala 

pentru Locuinte , in orasul Geoagiu 

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 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.    120/ 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 nr. 68/31.05.2022 privind participarea Orasului Geoagiu in cadrul proiectului „ 

Asigurarea de sistem ITS pentru orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”, in vederea solicitarii unei finantari 

nerambursabile in cadrul PNRR C10 – Fond Local, Investitia 1.1 Interventii pentru mobilitatea urbana 

verde, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

integrate de management urban/local). 

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 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.  121/ 2022 

 

XXX 

 Diverse: 

 Dl. Vlad: vreau sa pun, eu cateva intrebari si imi pare rau ca domnul primar nu este la sedinta. 

stimati colegi,  tot mai des ma intreaba lumea prin Geoagiu, ce se intampla in Geoagiu?. Se pare ca este o 

mare problema vis a vis de lucrarile cere se fac in Geoagiu. Oameni buni, aproape toate lucrarile sunt 
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blocate, nu stiu, vedem sau nu vedem acest lucru, dar ar trebui sa fim un pic mai atenti sau eu imi doresc 

sa primesc o explicatie oficiala sa vedem ce se intampla , intradevar m-am gandit si eu , la Geoagiu Bai 

avem doua lucrari incepute de ani de zile, nu sunt finalizate, in Geoagiu, din februarie, avem semnat 

pentru o amarata de parcare , la ANL, inca nu este finalizata.  

 D-na Calugar: Se lucreaza acolo 

 Dl. Vlad: Eu stiu dar acesta este genul de lucrare, care dupa parerea mea, trebuia finalizata intr-o 

saptamana . La gradinita la fel, parcarea si zona exterioara , acolo, nu este facuta. La pod, lucrarile sunt 

blocate. La centrul pentru rromi, la fel lucrarile au fost blocate, inteleg ca si acolo sunt probleme. Capela 

din Gelmar nu a inceput niciodata, lucrarile din Cigmau, de ani de zile se lucreaza acolo , sunt blocate. 

Oameni buni, ceva se intampla, adica mie mi se pare un dezastru, eu nu cunosc un alt UAT din jud. 

Hunedoara sau din tara unde lucrurile sa fie atat de intepenite , ori este o chestiune, nu stiu, o chestiune 

intetionata , e ceva ce nu se stie , nu se intelege, eu o sa-l rog, imi pare rau ca nu este domnul primar aici, 

cu dansul vroiam sa am o discutie, dar e doamna viceprimar aici, oameni buni in situatia cand nu 

intelegem sau nu nu stim cum sa procedam in anumite situatii , tebuie sa intrebam . Sa stiti ca oameni din 

Geoagiu nu sunt vinovati ca nu exista solutii, pentru toate lucrurile acestea, nu este posibil ca o amarata 

de parcare, care trebuia facuta intr-o saptamana sau un doua saptamani, trec zece constructori pe acolo, 20 

de contracte si 100 de termene prelungite , nu se poate asa ceva. 

 D-na Calugar: A fost decat un constructor, la care s-a incheiat contractul, s-a reziliat, este al doilea 

constructor si acesta  acum  finalizeaza lucrarea  

 Dl. Vlad: Ascultati un pic, asa cum in fiecare luna, fiecare, primarul si viceprimarul, reprezentantii 

executivului, va luati banii, va incasați salariile, nu primiti scuze, primiți bani, sa stiti ca oamenii din 

Geoagiu au nevoie de solutii nu au nevoie de scuze. Va rog incetati cu scuzele  si haideti sa facem 

lucrurile cum trebuie. 

 D-na Calugar: Nu este o scuza, asa sunt toti constructori, ce sa facem noi?, peste tot in tot judetul , 

in toata tara este aceasta problema cu constructorii. 

 Dl. Carasca : Si la Geoagiu Bai am inteles, ca patru constructori s-au schimbat 

 Dl. Vlad: Doamna viceprimar nu se mai poate neglija oameni, cutitul a ajuns la os, va rog sa ma 

credeți,  

 D-na Calugar: Credeti ca noi nu am vrea sa terminam odata?.  

 Dl. Vlad. Ceea ce vreti dumneavoastra, sunt convins ca si dumneavoastra vreti, dar undeva este o 

problema, ori este nepricepere, ori efectiv toate lucrurile va depasesc  

 D-na Calugar: Nu ne depasesc. 

 Dl. Vlad: Pai atunci nu inteleg, sa stiti ca nu avem nevoie de explicatii, avem nevoie de solutii, 

rezolvati lucrurile. Stiti ce ma pune pe mine  pe ganduri?, este atata de simplu , ma intreba cineva, din 

Gelmar, la un moment dat, domnul Vlad daca domnul primar intr-un an de zile nu a fost in stare sa gate o 

amarata de parcare , vorbeam de ceva proiecte de apa de zeci de miliarde , pai ne ingropam cu totul. Casa 

de cultura este blocata si aceea , noi la aceasta casa de cultura se lucreaza de ani de zile. Noi stim toate 

aceste lucruri , nu trebuie sa dam mai multe explicati decat este cazul , dar este o problema Stimati colegii 

de la PSD , va rog chemati-l pe domnul primar , chemati-o pe doamna viceprimar si stati un pic de 

povesti cu ei  pentru ca ceva se intampla . Noi nu putem face acest lucru pentru ca noi nu avem nici o 

autoritate , dar dumneavoastra i-ati ajutat sa fie in aceasta functie, ne facem de minune, mai mult 

dumneavoastra . Nu conteaza pentru mine ca ne facem, sau se fac dansi , de minune , conteaza ca se pierd 

ani buni cu scuze si cu explicatii in loc sa se dezvolte comunitatea . 

 Si mai este o problema, noi nu suntem in stare sa facem lucrurile acestea sa ne maturam in casa , 

apai sa ne mai gandim la o strategie de dezvoltare , oameni buni, in Geoagiu trebuie sa aducem investitii , 

trebuie sa dezvoltam comunitatea asta. In sedinta trecuta vorbeam sa angajam 9 pesoane ca intretinatori 

pentru persoane cu dezabilitati, situatia este grava , degeaba ne facem ca nu o vedem , eu vad ce se 

intampla in judet, eu vad ce se intampla in alte UAT , comune amarate reusesc sa faca lucruri, uitati-va la 

Balsa, o comuna cu 700 de locuitori, fac tot feluri de lucruri, tot felul de investitii, gasesc solutii, nu 

scuze. La Geoagiu numai si numai scuze , tot timpul . Eu m-am saturat sa vie sa spuna in fiecare sedinta 

ce nu se poate , dar eu crea ca vedeti si dumneavoastra aceste lucruri . Va rog frumos gasiti o varianta  sau 

o modalitate de comunicare.  Lucrurile nu se inteleg sau nu se stie atunci sunt oameni care va pot sfatui, 

va pot invata cum sa depasiti impasul acesta , este un mare impas, sunt consient ca lumea va soune si 

voua cum imi spune si mie. Sunt sapte sau opt lucrari, pe care le-am enumerat aici, probabil mai sunt, 
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toate sunt blocate. Ce vorbim de patru ani sau sase ani de cand este domnul primar aici , in afara de 

amaratul acela de proiect, de Centrul , care sunt altele gata? 

 D-na Calugar: Cum care, la Aurel Vlaicu, podul de la Bozes si Homorod, cum care?,  

  Dl. Vlad: Eu ma gandesc ca blocul acesta ANL , pana la urma cu greu a fost finalizat, nu putem da 

aceste apartamente ca noi nu suntem in stare sa facem o amarata de parcare si un trotuar. Pai ce e asta ? 

 Dl. Carasca: Trebuia date in septembrie aceste apartamente, asteapta lumea 

 D-na Calugar: O sa fie finalizata lucrarea si o sa dam si apartamentele 

 Dl. Vlad: Nu trebuie sa ne vorbiti cu ciuda, nu va suparati,. 

 D-na Calugar: Nu vorbeste nimeni cu ciuda 

 Dl. Vlad: Doamna viceprimar, haide sa va spun, noi nu suntem niste umili angajati ai primarului 

Caragut sia doamnei Carmen Calugar 

 D-na Calugar: Nu a zis nimeni asta 

 Dl. Vlad: Vreau sa incetati sa va comportati in felul acesta cu noi sau ca noi indraznim sa va 

spunem aceste lucruri. Oameni buni, ne facem de rusine , ne faceti de rusine  

 D-na Calugar: Nu este asa. 

 Dl. Vlad: Ba da, va spun eu , oameni asta spun, tot mai mult tot mai des . Noi Liberali nu avem ce 

face, nu noi conducem astazi Orasul Geoagiu, PSD-ul si-a asumat tot ce se intampla astazi in Geoagiu, 

atentie PSD-ul si-a asumat 

 D-na Calugar:  Da, o sa se termine toate lucrarile si o sa fie bine  

 Dl. Vlad: Stiu, dar aceste lucrari trebuia sa se termine acum doi ani, trei ani, cinci ani 

 D-na Calugar: Sunt in temen pana in anul 2023, 2024 

  Dl. Vlad: Nu va suparati, Doamna Calugar, nu sfidati inteligenta oamenilor 

 D-na Calugar: Nu sfidez nimic 

 Dl. Vlad: Lumea chiar intelege , nu poti sa prelungesti de sapte ori un contract pentru termenul de 

executie. Adica poti, daca te uiti la Geoagiu  

 D-na Calugar: Peste tot este asa , am fost saptamana trecuta la Timisoara , la ADR, am fost si la 

AFIR si au spus ca o gramada de UAT-uri au reziliat contractele  

 Dl. Vlad: Haideti sa va spun cava, eu va spun foarte sincer, nu cred ca mai poate fi tolorata multa 

vreme situatia aceasta , eu va voi cere demisia  si dumneavoastra si domnului primar, public, daca nu 

aveti solutii, oameni buni daca nu va pricepeti lasati pe alti, nu pe mine, lasti pe alti care se pricep 

 D-na Calugar: Ati mai cerut odata demisia 

 Dl Vlad: Si nu ati vrut sa ne ascultati si uite in ce dezastru suntem acum. Multumesc, asta am vrut 

sa spun. 

 

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

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONSILIER JURIDIC,                                                                         

 

         Danciu Aurel Marin                                                           jr. Vartolomei Adrian 

 
 


