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JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 31.10.2022, 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.  

307 din 21.10.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți toți cei 15 consilieri în funcție. 

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. primar Cărăguț Vasile, 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, Olea Coman Corina – Serviciul Contabilitate, Dan Stoian – Director Executiv 

A.D.I. Deseuri judetul Hunedoara, Oprean Cosmin si Voion Adrian – reprezentanti SC Balastiera Gelmar 
Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire procesului 

–verbal al sedintei extraordinare, convocate de îndată,  din data de 29.09.2022, 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 hotarare privind  alegerea președintelui de ședință  pentru perioada noiembrie 2022 – 

ianuarie 2023. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru 

trimestrul III al anului 2022 . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotarare 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 

4. Proiect de hotarare privind clasificarea unui număr de 29 drumuri publice de interes local în 

categoria funcțională corespunzătoare, situate pe teritoriul unităţii administrative Geoagiu, județul 

Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul 

comisiilor de specialitate organizate la nivelul Liceul Tehnologic Agricol Al. Borza Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului UAT orașul Geoagiu în  Adunarea 

Generală a Acționarilor la SC ApaProd SA Deva. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor  publice din subordinea 

Consiliului Local Geoagiu. 
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Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului  de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala 

orașul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

 

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

 

X X X 

 

 Dl. Danciu: Dam cuvantul domnului Stoian Dan, Director executiv ADI Deseuri judetul 

Hunedoara, care a venit sa ne explice tarifele  si ce se intampla cu noua firma care colecteaza deseurile, 

salubritatea pe partea de centru. 

Dl. Stoian:  Buna ziua, multumesc de invitatie, o sa incerc sa fac o scurta prezentare ca sa stim 

cadrul in care ne aflam si ce s-a facut pana acum si ce trebuie facut de acum inainte. In data de 

20.07.2022 sedinta AGA ADI Deseuri s-a votat rezilierea contractului de delegare a serviciului de 

colectare a deseurilor atribuit operatorului BRAI CATA SRL.  Motivele pentru care s-a reziliat contractul 

au fost urmatoarele:  

- operatorul nu a platit redeventa datorata fondului, conform contractului de delegare  

- conform articolului 27 din contractul de delegare  

- operatorul nu a reinoit politele de asigurare, conform art. 20 din contractul de delegare  

Ce inseamna aceste trei lucruri? au fost asa:  

Operatorul trebuia sa plateasca o redeventa datorata consiliului Judetean, anuala, redeventa a fost 

calculate anual, a fost semnata, a fost aprobata prin caietul de sarcini, nu a fost contestata, a mers in 

licitatie, cand s-a semnat contractul a fost asumata  și atunci operatorul trebuia ca trimestrial, incepand cu 

anul 2019, sa vireze cota parte a redeventei pe zona trei, de fapt pe toate trei zonele, catre Consiliul 

Judetean. Din pacate aceasta redeventa nu a fost achitata, eu spun deloc, ei m-au contestat, au spus ca ma 

dau in judecata ca am facut afirmatii ca nu au platit redeventa, dar pe ce ma bazez cand spun deloc, , 

redeventa nu poate fi platita nici partial nici prin executare si trebuia platita voluntar. La finalul fiecarui 

trimestru ei trebuiau sa verse bani corespunzatori redeventei pe fiecare trimestru in conturile Consiliului 

Judetean. Redeventa a facut parte din fisa de fundamentare a tarifului, tariful care l-ati platit 

dumneavoastra individual a detinut o componentă care se numea redeventa . 

 Eu personal am venit in ADI la data de 15 octombrie 2019, pana atunci un an de zile nu se platise 

deloc redeventa, incepand cu anul 2020, in primavara, eu am inceput sa sesizez Consiliul Judetean ca nu a 

incasat redeventa , mai mult, redeventa trebuia platita trimestrial si acolo unde nu se platea , pana la data 

de 15 a luni urmatoare scadentei redeventei, trabuia calculate penalitati. Eu am sezizat in anul 2021  

Consiliul Judetean , care este proprietarul sistemului si UAT-urile ca neplata redeventei este incalcarea 

majora a contractului , asta spune ca daca ai incalcarea majora a contractului ruperea contractului se face 

instantaneufara interventia altor organisme . de asemenea au mai fost doua incalcari majore , fiecare din 

aceste lucruri au dus la rezilierea unilaterala a contractului  

Dupa primul an de zile, BRAI CATA, nu a mai reinoit politele de asigurare , care trebuia sa vina cu 

ele la pachet pentru bunuri, masini pentru tot si garantia la contracte. Asta a fost din nou incalcari majore  

si atunci, in urma sesizarilor si a hotararilor de Consiliu Local sa ajuns la punerea sub monitorizare , 

pentru ca rezilierea contractului , in contract spune ca am constatat ca ei si-au incalcat contractual si i-am 

notificat si le-am dat termen de monitorizare de 90 de zile , i-am pus sub monitorizare in anul 2021 , in 

care le-am spus ca au 90 de zile sa remediati aceste lucruri, adica, s- ava platiti redeventa , sa va reinoiti 

politele de asigurare si garantie si sa veniti cu garantia pentru contract . Nu au facut acest lucru , atunci 

noi am sesizat, din nou, UAT-urile si am cerut sa dea hotarare de consiliu local  si apoi am votat in AGA 

in data de 20.07.2022, deci dupa un an si jumatate, rezilierea acestor contracte.  

Rezilierea contractelor sa facut printr-o alta notificare transmisa lor, cu un termen de continuate din 

momentul la care s-a reziliat , respective pentru zona centru , contractual spunea ca ei mai trebuie sa 

opereze 90 de zile, iar pentru zona 1 Brad si zona 2 Hateg inca 180 de zile. Si atunci in data de 
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20.07.2022 s-a aprobat pentru zona de centru rezilierea contractului , au primit pana in data de 

24.10.2022, 26 luna asta , aveau termen ca continue sa opereze, dar rezilierea sa produs  

Ca urmare a rezilieri contractului cu Brai Cata si acestor temene de 90 de zile sigur ca noi stiam, 

aparatul tehic al ADI si UAT-urile , stiau ca trebuie sa aducem un alt operator, numai ca noi nu am putut 

face nici un demers sa incepem sa contractam pe cineva pana cand nu s-a dat hotararea AGA cu termenul 

de 90 de zile. Si atunci  am trecut la licitatie pentru sa gasim un alt operator, astfel incat zona de centru  sa 

nu ramana din acea data , 26.10.2022, intre timp Brai Cata a plecat mai repede cu trei zile, sa nu ramana 

fara operator ca era problema cea mai mare . Si atunci am gandit un contract de prestari servicii , pe 

perioada determinate , de un an sau pana la finalizarea licitatiei, intre timp , de asta ne-am pregatit, lucram 

de un an de zile, ne-am gandi, am luat aprobarea UAT-urilor , am luat aprobare de la ministerul fondurilor 

, ministerul mediului, care sunt de fapt finantatori proiectului, sa unificam cele trei zone, Brad, Hateg si 

Centru , sa creem o singura zona , pe care sa o scoatem la licitatie separate in momentul in care Brai Cata 

paraseste cele trei zone . Motivul pentru care am solicitat unificarea celor trei zone  si pentru care 

finantatorul proiectului, pentru ca intr-un proiect ca acesta , care este SMIT-ul la Hunedoara , ca sa nu va 

spun ca a fost cel mai mare proiect din Romania , proiect major de 70 de milioane, trebuia sa ai acordul 

ministerului fondurilor europene si ministerului mediului . Noi am trimis un memoriu , am facut un studio 

de oportunitate cu o firma care se cheama EPMC de la Cluj  , care este in primele trei firme din Romania 

abilitate pe asemenea studii , in parallel va spun ca ei au facut si planul de gestionare a deseurilor pe 

judetul Hunedoara  si regulamentul de gestionare , am cerut sa facem un studio de oportunitate ce 

inseamna sa unim cele trei zone si ce benefici ar fi, cele doua zone Brad si Hateg fiind zone  mici, 

neatractive  si la prima licitatie in 2018 abia la a doua strigare a venit Brai Cata , singur si le-a luat, pentru 

ca sunt zone preponderant rurale , sunt doua care au doua orasele , Bradul si Hategul, , care au cate 10 mii 

de locuitori si pana la 40 de mii sunt zone rurale si ca sa evitam pe viitor sa avem din nou niste zone ne 

atractive  sis a nu putem sa avem un operator , am solicitat ministerului sa ne aprobe sa unim sa facem o 

singura zona, care are de data aceasta o populatie de 280 de mii de locuitori , sau 250 de mii, care este o 

zona atractiva . De asemenea constatand problem pe care le-am avut noi, la judetul Hunedoara, vazand ce 

se intampla si in tara la celalalte ADI-uri am solicitat sa schimbam mecanismul de plata, din tarif in  taxa , 

amandoua ministerele si-au dat acordul imediat si au spus ce este o modificare benefica , pentru in tara 

acolo unde sunt sistemele de tarif sunt problem in sustenabilitatea sistemului , de ce ? , si dumneavoastra 

la Geoagiu, ca sa ne focalizam pe Geoagiu, ati intampinat problema aceasta , sistemul de tariff , cum a 

fost pana acuma presupunea ca operatorul vine si incheie contracte cu toata lumea, cu populatia si cu 

agentii economici, targhetul era sa atinga o cifra rezonabila , 80 %  din populatia orasului Geoagiu  sia 

satelor apartinatoare sa fie sub contract cu Brai Cata, pentru diferenta , dumneavoastra UAT –ul trebuia sa 

instituiti taxa speciala , adica, la pesoanele care nu au vrut sa incheie contract cu Brai Cata, din vari 

motiv,e dar  care beneficiau de sistem, de servicii, serviciul de salubritate spune ca chiar daca operatorul 

nu are contract trebuie sa ia deseurile din toata localitatea . Brai Cata a venit si a contractat cat a crezut de 

cuvinta , a contractat , de exemplu la Geoagiu 40 %, a venit si a pus pe masa primariei ca a contractat 40 

%  si pe restul voi sa instituiti taxa speciala . El cand s-a adresat in maniera aceasta a vinit si a spus puneti 

taxa special ape populatia care o aveati in caietul de sarcini si care nu este o populatie reala, populatia din 

caietul de sarcini  a fost o populatie luata de pe statistica , de pe statistica anului 2011, de atunci nu avem 

nici un recensamant , nimic, dar, populatia din caietul de sarcini versus de populatia care beneficiaza real 

de serviciu era diferita , nu stiu cat e la Geoagiu, diferenta de 2000 sau 3000 de cetateni. Primaria 

Geoagiu , dumneavoastra consilieri nu ati aprobat taxa  speciala in momentul doi , adica el a venit si a 

spus atata am contractat si pentru restul se pune taxa speciala , taxa speciala ar fi rezolvat problema cea 

mai grea , care a dus la blocajul cel mai mare , sa depistam populatia care beneficiaza de serviciu si nu 

plateste , nu populatia inscrisa in scripte.S-a mers in felul acesta pana anul trecut cand Brai Cata a inceput 

sa va factureze taxa speciala , fara nici un fel de calcul, el a zis asa , eu la Geoagiu am contractat 4 000 de 

locuitori , Geoagiu pe statistica are 14000 de locuitori, pentru diferenta de 10000 a emis o factura. 

Am facut calculul pentru Hunedoara , Hunedoara i-a dat in judecata si pe administratori  , pe 

persoane fizice ca imbogatire fara justa cauza , intr-o luna taxa lor speciala ar fi trebuit acoperita in 

cantitati , respective 552 tone de deseuri puse pe taxa speciala . Noi de cand am inceput sa functionam in 

sistemul acesta , si faptul ca de cand am venit eu am preluat si monitorizarea CMID-ului , avem acuma pe 

toata linia  avem cantitatiile si noi le-am aratat ca la facture respectiva s-au dus 52 de tone , deci ei le-au 

facturat 552 de tone , le-au blocat conturile si i-au executat dare le de fapt ereu 52 de tone. Tocmai ca 
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Hunedoara apare cu 74 de mii de locuitori la Statistica  si pe real au 52 de mii. Deci faptul ca 

dumneavoastra nu ati pus taxa speciala nu a reglat aceasta problema, dar Brai Cata v-a facturat, v-a 

executat si continua sa va execute acesti bani , pana la momentul la care s-a rupt contractul si atunci am 

solicitat sa se treaca la modalitatea de plata care care se cheama taxa si care sigur va fi atributul 

dumneavoastra, a UAT – ului, o sarcina grea, dar care va schimba sistemul de gestionare a deseurilor  , de 

ce, noi mergem pe taxa in Valea Jiului de cand s-a instituit sistemul , primatri din Valea Jiului de cand am 

scris aplicatia de finatare , cunosc bine situatia ca eram administratorul public al judetului si ma ocupam 

de proiect , ei au zis ca nu vor sa mearga pe tariff si vor sa instituie taxa , desi aplicatia de finantare scria 

tariff, ne-am dus la ministerul fondurilor , ne-am inteles cu ministerul ca pot sa faca pentru Valea Jiului 

taxa  cu asumarea noastra a CJ , ei nu au dat un raspuns faceti sau nu, , dar in Valea Jiului am instituit 

taxa . Va rog independent de ce sunteti aicia sa sunati in Valea Jiului la cele 8 primari sis a-I intrebati cum 

functioneaza taxa la ei si daca ei ca primari sunt multumiti, eu va spun ca am facut in fiecare an, de cand 

sunt in ADI, fac auditul lor si fac si gradul de satisfactie a utilizatorului, care sunt primariile, pe Valea 

Jiului mi-a iesit un grad de satisfactie de  8,62 cu un maxim de 10 dat de primaria Petrosani si un minim 

de 5 dat de Baru . dar in momentul in care ai o satisfactie de 8,62  la un serviciu public eu cred ca suntem 

in zona bine, ca sa nu zic foarte bine 

Dumneavoastra pana acuma ati avut sistemul de tariff, tariful insemna ca operatorul a venit la 

fiecare persona fizica sau societate comerciala a incheiat un contract si si-a luat bani de acolo . ca a fost  

11 lei ca a fost 8 lei , nu conteaza , nu stim cat ati generat, noi stim ca si ADI, avem inregistrarile de la 

Barcea Mare , dar dumneavoastra nu stiti cat ati platit, in plus v-a luat taxa speciala 

Faceti un exercitiu, am vorbit cu doamna viceprimar , domnul primar, aparatul de specialitate, ati 

platit 11 lei , tariful la Brai Cata , ati platit taxa speciala , la sumele care le-au executat ei, impartiti 

valoarea taxei speciale , care v-au luat-o abuziv la numarul de populatie care o aveti real  si adaugati-o la 

tariful celor de la Brai Cta si vedeti ca tariful este de 15 lei , doi la mana , nu stim cantitatile , noi v-am 

propus dumneavoastra , un model de instituire a taxei , modelul de instituire a taxei se bazeaza pe un 

calcul matematic, un program care l-am dat tuturor primariilor, celor 68 de UAT-uri, , nu era treaba mea 

sa fac regulamentul de instituire a taxei , e regulamentul fiecarei primari in parte, care trebuia sa si-l faca, 

tocmai ca sa venim in sprijinul UAT-urilor , nu vorbesc de orase care au oameni angajati , 

compartimente, dar sunt comune care efectiv nu au cine sa le faca, , v-am dat un model matematic , 

modelul acesta matematic este foarte simplu  si pleaca de la trei lucruri: 

1. Este populatia , la care va raportati dumneavoastra si de data aceasta trebuie sa luati populatia 

reala  

2.  Este generarea deseurilor, dat de statistica , ca noi nu avem aceste calcule,   Brai Cata in trei ani 

trebuia sa ne faca determinarile, dar pentru ca costau si implica mult , nu le-au facut 

3.  Deseurile generate de dumneavoastra pe luna 

Taxa are marele avantaj ca  nu ve-ti plati, ca UAT, decat o singura facture pe cantitatea de deseuri dusa de 

la dumneavostra din UAT , cantarita de ei sau puteti sa o cantariti si dumneavoastra ca sa verificati 

operatorul, sa bifati bonul de cantar 

Acuma, avand cele trei elemente, populatia care este data de dumneavoastra, cat are Geoagiu, cat 

genereaza , indicele pe statistica spune ca la mediul urban se genereaza 0.7 kg pe zi de persoana si la 

mediul rural 0.4 kg pe zi de persoana , acestea sunt date de statistica. Vreau sa va spun ca Hunedoara care 

a pus deja de o saptamana taxa si Deva si Simeria si Orastia, Hunedoara a mers cu indicele de 0,52, 

indicele de generare, au zis ca nu genereaza nimeni 700 grame pe zi de deseu, in fiecare zi  si au mers cu 

un indice mai mic. Daca cunoastem populatia , avem indicele de generare si avem cantitatea de deseuri 

estimate la acest moment, ca noi va o dam in calculi si dumneavoastra o puteti lua din CNID , intra dupa 

aceea calculele efective , pe care noi ADI, aparatul de specialitate, le-am aprobat  pe fisa de fundamentare 

pusa de operator , operator a venit si a spus , bun , ca sa operez in zona de centru eu va cer un tarif de , pe 

care noi sigur l-am negociat si am ajuns la el, la 830,51 lei pe tona pentru rezidual , la  reciclabil 812 lei , 

la care noi am pus si 5 % care care sa revina UAT-ului casa sa-si poata acoperi cheltuielile cu tot ce 

inseamna acesta taxa .  

Acuma, chiar mai devreme m-a sunat presedintele CJ ca era cu primarul de la Soimus la discutii, m-

au sunat si alti primari, acest tariff de reciclare de 812 lei de fapt acesta este realul pe care dumneavoastra 

trebuie sa-l luati in calculul formulei, pentru ca el in contract acesoriu, pe care dumneavoastra urmeaza 

sa-l semnati cu Supercom , separate de contractual nostru,   deci este un contract accesoriu , tariful de 
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reciclare este de 1050 lei , numai ca, s-a schimbat legea in ultimele doua luni, de trei ori tot ce am facut 

pana acuma ar trebui sa dam ca la calculator stergere, sa stergem totul, avantajul este ca noi am inceput 

procedura si avem la dispozitie 45 de zile sa incepem o alta procedura ca sa ne aliniem legii . Legea 

urmatoare spune ca tot ce am calculate aici nu este bine, va trebui sa avem sase facturi, o facture pentru 

colectare, una pentru transport, una pentru reciclare, una pentru tratare , una pentru depunere celula si a 

asa scoatem economia circular  in afara contractului sa o socotim separate, asa spune legea si noi va trebui 

sa o aplicam. Dar daca o aplicam ar trebui ca tot mecanismul actual de facturare sa-l modificam. Inca nu 

suntem in stare sa ne aliniem legii pentru ca schimbam operatorul , schimbal  sistemul si daca mai venim 

si cu schimbarea aceasta am pus-o de tot. 

Si atunci, noi, avem in acest moment o procedura de facturare , eu nu vreau sa intru in detali cu care 

sa va inebunesc, dar vreau sa va creez cadrul  ca sa va arat ca nu tot ce scriem aici pe tarife se transforma 

in taxa imediat, in joc au intrat OIREP-urile, acele organisme intermediare de valorificare a deseurilor 

reciclabile , a puneri in aplicare, iarasi Brai Cata in doi ani de zile nu au fost in stare sa-si finalizeze nici 

un dosar , dosarele erau ale lor , operatorul facea dosarul , ducea reciclabilul la reciclatorul final si Acela 

ii dadea niste bani pe care trebuia sa-I intoarca la primarii, nu s-a intamplat treaba aceasta pe nici unde, pe 

Valea Jiului sa intamplat.Si atunci legea noua spune ca tot acest mecanism il va prelua ADI , deci eu ma 

transform in incasator , trebuie sa-mi schimb statutul , devi platitor de TVA si eu voi lua bani de la 

reciclatorul final si ii voi da UAT-urilor. Sau, o parte vor merge si la operator astfel incat nu lunar sau 

trimestrial sa ne trezim cu modificari de tarife 

Deci, calculul dumneavoastra , pentru dumneavoastra, pentru Geoagiu, cum a fost si pentru celelalte 

orase va scoate undeva pe calculi, dar va repet acestea sunt estimate , ele vor fi certificate peste 3 sau 4 

luni cand vom vedea cat gunoi generate, real, cat aveti taxa si cat incasati din taxa aceasta. Pe calculele 

facute v ava iesi pe mediu urban un tarif , o taxa de 14 lei , atata plateste cetateanul prin taxa si impozite  

si la mediul rural undeva la 8 lei . Este o taxa pe care dumneavoastra o instituiti ca sa puteti sa acoperiti 

cheltuielile pe care le aveti cu operatorul , operatorul de data acesta va face o singura factura, factura catre 

UAT Geoagiu , factura va fi insotita de bonurile de cantar , daca el a dus 2000 de tone veti plati reciclabil, 

rezidual, aceasta este facture pe care o sa o platiti dumneavoastra. 

Taxa pe care o platiti trebuie sa va asigure sustenabilitatea platilor catre Supercom, daca ati cerut 8 

lei si constatati ca este mai mult este foarte bine ca va ramane niste bani sau nu incasati de la toata 

populatia, daca este prea putin este posibil ca peste trei luni sa faceti o sedinta sis a modificati aceasta 

taxa . Va dau exemplu Valea Jiului , la mediul rural taxa este undeva la 10 lei, iar la mediul urban este 

undeva intre 12 si 13,50 lei , dar atentie Valea Jiului nu are prins in taxa redeventa si nu are prinse 

cheltuielile cu CNID , dumneavoastra le aveti incluse aici, cu TVA cu tot . De ce nu are inclusa redeventa 

Valea Jiului, este o alta problema si deschid o paranteza ca sa fiti informati ca mi se tot compara tarifele 

cu valea Jiului , in contractual facut in 2019 cu Supercom , ADI avand alta conducere au scris in dreptul 

opretorului ca nu este cazul sa ia redeventa  si atata a fost, ei au fost indrepratiti sa scrie lucrul acesta ca 

redeventa nu o plateste operatorul , fiind taxa care o colecteaza primaria dar nu au venit sa spuna 

mecanismul prin care se plateste, nu plateste operatorul dar plateste UAT-urile acesta este cuantumul lor 

prin taxe, nu s-a platit taxa de trei ani de zile. Consiliul judetean este treaba lui sa recupereze taxa de la 

primary si sunt intr-un process cu primariile din Valea Jiului si vedem ce va iesi.Dincoace la zona 1, 2 si 

t3 Brai Cata avea obligatia sa plateasca  si nu au platit-o , pentru primul an de operare Consiliuol Judetean 

au obtinut Hotarare Judecatoreasca , definitaiva, la Curtea de Apel de la Alba si le-a executat aproape 8 

milioane de lei. Daca tineti minte in decembrie , anul trecut, ei au oprit colectarea trei zile , ca le blocase 

Consiliul Judetean conturile , au zis ca nu mai pot functiona si nu mai iau gunoiul, s-au intors ca era deja 

o chestier penala si au inceput sa opereze. Pentru diferenta de 20 de milioana plus 8 milioane penalitati 

procesul este cum a fost la Deva judecat si este contestat si se va judeca la Alba . Sigur ca vor castiga ca 

asca au castigat si prima , dar spuneti de unde va recupera Consiliul Judetean 28 de milioane de la o firma 

care este pe butuci , iese de pe contract nu mai are nici un contract in Romania , deci este o gaura . Acei 

28 de milioane trebuiau sa fie in fondul ID, intretinere si dezvoltare a sistemului, cu acei bani trebuia sa 

deschidem celula numarul doi , ca celula unu se inchide , trebuia sa completam arsenalul de pubele si 

altele, bani aceeia nu sunt, bani trebuie luati din alta parte. 

Si, va mai spun un singur lucru legat de taxa si de ce aveti dumneavoastra sa instituiti , calculele 

sunt aproximative , eu va rog sa semnati contractual acesta sis a instituiti pentru ca altfel , departe sa fac 

vre-o amenintare  sau sa va spun, contractual e pe rol si se va opri colectarea in Geoagiu, pentru ca nu o 
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sa aveti unde sa platiti, nu aveti hotarare de Consiliu, nu este o treaba fortata , nu o luati ca o amenintare , 

este un calcul, calculul vi le pun la dispozitie , vin cu echipa tehnica de cate ori vreti. Dar ganditi-va la un 

lucru o taxa de 14 lei , cand sa platit 11.50 lei la pausag , cand societatile comerciale cat au vrut ei, au 

facturat la nesimtire siganditiva ca lor nu li sa modificat tarifele de doi ani de zile , daca se modifica era 

cel putin 15 lei, ca sa resetam sistemul nu cred ca este o povara pe care duneavoastra consiglieri sa o 

acceptati in carca cetatenilor. 

2. Dumneavoastra ati primit in urma cu 4 ani , UAT-ul, bunuri de la Consiliul Judetean, bunurile au 

insemnat pubele si containare , Consiliul Judetean vi le-a dat cu acte in regula, nu stiu cum e la Geoagiu, 

nu am vorbit cu domnul primar, dar stiu ce este in alte localitati, le-au dat lai departe la Brai Cata fara nici 

un fel de document , alti cu documente, fiecare unde s-a folosit, Brai Cata a plecat de pe system , ei 

trebuia-u sa dea inapoi bunurile de pe retur , nu ve le-a dat, au trimis harti , nu au participat la 

inventarierea in tren , au zis cum le-au preluat ei pe hartie asa le dau inapoi. Va dau exemple care pot fi 

verificate, Soimus le-a dat o masina , cu care au operat si plateau redeventa , au adus-o si au pus-o in 

spatele Primariei fara roti cu platforma, au zis am predat-o , Domnul Irimie o sa-I dea in judecata . La 

Cerbal a fost masina noua , pe fonduri europene , le-a aduso la fel, fara roti , primarul de acolo a facut 

plangere penala care ei, aceste cazuri sunt in mai multe locuri  

Dumneavoastra, la Supercom, trebuie sa predate niste bunuri pe retur , ei trebuie sa colecteze, ei nu 

au contract pe un an de zile sa aduca pubele nici containere, doar sab age sacul galben si albastrusi deja va 

spun ca este operational ca a venit primul tir cu saci . deci aveti o alta problema trebuie sa dati in judecata 

Brai Cata pentru aceste lucruri care nu le mai gasiti si care sunt ale UAT –ului, le-ati primit cu acte in 

regula de la CJ . 

Va trebui sa-I dati in judecata, ca va trebui sa le predea ceva la Supercom, ultimele sapte zile Brai 

Cata nu a adunat nimic, era gunoiul la poarta. Am dat o saptamana , poate sa mai fie o saptamana, din 

noiembrie Supercomul trebuie sa intre pe programul normal , sa colecteze totul si sa va factureze, spuneti-

mi si mie ce faceti cu bunurile de retur 

Deci, putem povesti pana deseara , nu cred ca are rost, cred ca v-am dat cadrul in care ne aflam, 

avem un contract nou , pe un an de zile sau pana la licitatia noua, licitatie noua inseamna un alt sdudiu de 

opurtunitate , pe care eu vroiam sa vi-l trimit astazi, inainte de aveni aici am avut o discutie cu 

consultantul, care ne ajuta sa facem toate documentele, este un tip foarte specializat in deseurisi ne-a spus 

ca dupa ultimele modificari legislative, trebuie sa mai facem niste modificari si in studiu. Studiul de 

oportunitate va fi la nivelul intregului judet , ca sa usuram populatia am modificat redeventa , Consiliul 

Judetean la momentul in care a aprobat proiectul cei de la Fondurile Europene, cei care au scris proiectul 

initial, ne-au calculate o redeventa de 10500000 de lei pe an , la nivelul judetului , redeventa nu se 

plateste nici la cantitate nici la populatie  nici pe ochi frumosi, pe nimic , se plateste pe amortismentul 

bunurilor aduse in sistem . In sistem CJ a adus un CNID care a fost 27 milioane de euro , o statie de 

sortare transfer, de ultima generatie, care a fost 17 milioane de euro, la Petrosanisi inchiderea celor 9 

gropi neconforme . Toate acestea au fost purtatoare de redeventa , s-a calculate o redeventa uriasa din 

punctul meu de vedere, reclamata de toata lumea , dar atentie la zona I,2 si 3 semnata, asumata prin 

contract, prin licitatie, prin tot ce doriti dumneavoastra . 

In noul studio de oportunitate , cu acordul CJ, pentru ca beneficiarul redeventei este fondul IT al 

Consiliului Judetean, am calculat o alta redeventa care este de trei milioane jumate de lei la nivelul 

intregului judet. Ganditi-va  ca redeventa  a fost pusa in tarif, fiecare dintre dumneavoastra  si eu am platit 

aceasta redeventa lui Brai Cata cand le-am platit facture , ca el nu a dat-o mai departe a fost treaba lor si 

se judeca . De data aceasta redeventa va scadea la 3.5000.000 lei , noi calculam un grad de suportabilitate 

mai bun pentru populatie in sensul ca dispar 7.000.000 care trebuia sa-I luam de la populatie 

3.Unim cele trei zone , trecem de la sistemul , pe care ori si cum il implementam acuma de tarif la 

taxa  si atunci vom avea un alt contract , cu un alt operator , durata estimate ar fi de zece ani de zile , 

sunt UAT-uri care spun ca mai mult de patru ani de zile nu accepta, o sa calculam pe cat timp facem 

contractual, dar aceste lucruri trebuie sa le aprobati dumneavoastra inainte, studiul va trebui pus in 

transparenta , 30 de zile tinut , conciliat, hotarari de consiliu local , AGA si apoi trecut la o noua licitatie 

. Deci in parallel mergem cu studiul mare , la zona 3 am reusit sa aduc un operator , tinem de el, la zona 

1 si 2 in data de 21 ianuarie va disparea operatorul si vom face o procedura . 

Va mai spun un singur lucru si inchei , procedura prin care sa ajuns la operatorul Supercom este o 

procedura competitiva perfect legala si validate de CNSC, astazi Brai Cata ne-a contestat-o din nou , 
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avem cu Brai Cata cinci procese , ne cer 36 milioane de lei despagubiri, ca nu am am pus OG 74 la timp, 

ne judecam si va garantez ca vom castiga asa cum am castigat si ultimele trei procese care au contestat 

modul in care am rupt contractual cu ei . Deci, prima data pentru ca aveam 90 de zile la dispozitie legea 

spune ca daca este o situatie de urgenta , nedeclarata, dar este o urgenta faptica , pentru ca in trei luni 

ramai fara operator, trebuia sa mergem la o licitatie fara anunt de publicare , incredintare directa .. Noi 

aparatul, mai ales eu, sa stau linistit sa dorm acasa linistit, am zis nu , facem o procedura competitiva pe 

SEAP si atunci am pus licitatia pe SEAP  si am last-o o luna de zile si am solicitat sa avem trei ofertanti, 

dupa o luna de zile am avut decat un singur ofertant , pe restul nu i-a interesat , nu au vrut sa vina . Brai 

Cata ne-a contestat si aceasta procedura , de ce, pentru ca CNSC ne-a recomndat sa o anulam , ca nu 

aveam trei ofertanti sis a merg la incredintarea directa . Ei m-au contestat , CNSC mi-a dat dreptate mie, 

am anulat-o si am mers conform legii pe incredintare directa . Aici aveam posibilitatea sa chemam unul 

sau zece ofertanti , am chemat un singur ofertant , pentru ca este cel care a depus si oferta si pe SEAP, 

respective, Supercom si am incheiat contractual cu el si am avut o perioada de mobilizare de zece zile, 

din care cinci zile a insemnat pentru ei sa ne aduca scrisori de garantie bancara, asigurari si asa mai 

departe, totul este perfect. 

Nu am mers cu mai multi ofertanti  din mai multe motive: 

Daca chemam doi sau trei ma trezeam ca intram in contestatii cu ei  si data de 23 cand au zis Brai 

Cata ca se opreste nu 26 ne prindea fara operator. Puteam sa chemam operatori sis a ne intelegem cu ei sa 

nu dea oferta . Daca ma intreaba cineva de ce am ales variant acesta  este pentru ca piata deseurilor este o 

piata atipica , sunt mari concurente , am mers cu cel care a oferta , am incheiat contractual cu el , il aveti 

in curte , supraveghem un an de zile  

Deci eu sunt linistit, procedura de licitatie a fost absolut corecta , este validate de CNSC , este 

validate de ANAP si este validate de casa de avocatura de la Bucuresti , cu care lucrez de zece ani de zile. 

Este validate si de faptul ca Brai Cata m-a dat in trei procese, pe care le-a pierdut toate trei 

Procedura este legala indifferent ce se scrie , ce se vorbeste , eu stau linistit, dumneavoastra nu aveti 

de ce sa stati nelinistiti , eu v-am pus-o pe masa procedura . Este un an de zile, repet, cu posibilitatea de 

prelungire pana cand semnam contractual , pe licitatie mare . Pentru ca la licitatia mare noi credem ca vor 

fi alte jocuri , in momentul in care ai o zona atat de mare si atat de atractiva probabil ca vor veni si alti 

operatori, sau poate nu va veni nimeni si va veni tot Supercom-ul 

Eu sunt de trei ani de zile in ADI , dupa o pauza de la CJ si stat pe la APAPROD , de trei ani de 

cand am venit sa spus ca a venit Stoian ca sa dea afara Brai Cata si sa aduca Supercom, ca este omul lui si 

a lui Nistor , este total neadevarat pentru ca nu fac politica nu sunt nici la Liberali , nici la PSD , nici la 

AUR, la nimeni, nu am facut niciodata politica, nu fac si nu imi trebuie de la nimeni nimic , am suficient 

ca sa traiesc linistit 

Am venit si cine sta de vorba cu noi poate sa certifice ca avem ordine si avem un system care este 

procedurat pana la modul in care se duc angajatii mei la baie, totul este bine pus la punct, este transparent 

tot ce fac 

Daca aveti intrebari, va raspund. Dar nu o luati ca si o amenintare  sau ca o poveste, instituiti taxa , 

luati de bun ce ati calculate acuma , o sa verificam peste cateva luni de zile si vom sti , daca taxa este 

acoperitoare si va raman bani , raman la primarie si se pot investi in sistemul dumneavoastra, trebuie sa 

faceti platforme, daca aveti subterane. Operatorul a venit acuma si de patru zile repara platformele 

subterane de la Deva , Hunedoara, Simeria   si Orastie . Acele platforme de patru ani de zile nu lucreaza , 

de patru ani de zile acolo este o mizerie, sunt surse de infectie, fostul operator a pus containere de 1,1 mc 

peste capacele de la platformele ingropate . dar sigur ca nici el nu a fost prost ca a beneficiat de lejeritatea 

primariei in a trata aceste lucruri pentru ca atunci cand a facut aceste platflorme ingropate nu le-au legat 

nici la apa si nici la canal si acolo au devenit sursa de levigat, acolo zac metri cubi de levigat  care sunt 

infectii . actualul operator le curate si le pune in expluatare, sigur mentenanta o face primaria, dar ei au 

facut si asta. 

Dl.Primar: Domnilor consilieri, in urma discutiilor avute la sedinta pe comisi, de saptamana trecuta, 

la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, instituirea taxei, stiti ca atunci au fost discuti aprinse si am incercat sa 

gasim raspunsurile la intrebarile dumneavoastra , tocmai asta a fost si idea de aveni domnul director, Dan 

Stoian, pentru a explica si de ce numai este Brai Cata si este Supercom , sa aveti increderea ca pe un an de 

zile , sau un an si cat este nevoie pana se va desfasura partea de licitatie publica si cu celalalte zone deci 

vor fi trei zone , sa vedem tarifele care vor fi la aceea data , am zis sa vina sa putem discuta sis a gasim o 
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varianata la punctul nr. noua , care sa fie cea mai benefica , sa spunem asa , din doua lucruri rele sa 

alegem raul cel mai bun . Binenteles ca noi toti si eu si dumneavoastra , cei 15 consilieri , reprezentam 

interesele cetatenilor si nu ale firmelor cum se mai vehiculeazain alte medi, dar discutiile sunt si la nivel 

judetean  si la nivel national si binenteles si la nivel local . Este rau si daca nu aprobam taxa si este o 

povara pep e langa instituirea taxei pentru angajatii primariei , pentru colegii mei de aicia care vor primi 

niste sarcini in plus si strebuie sa vedem cum ne organizam pentru a incasa aceasta taxa dar si pentru 

dumneavoastra de a le explica individual sau pe zonele unde sunteti repartizati si raspundeti de zonele 

respective si dumneavostra ca si consiglieri .  

Eu zic ca domnul Stoian a explicat foarte bine si a luat-o sistematic cu fiecare ramura, incepand  de 

la cum au ajuns acest Supercom de a lua pe zona si noi va explicam si la sedinta pe comisii incercam sa-I 

pasuim, i-am pasuit o saptamana , am vazut ca au fost undeva la 50-60 % ridicat  si 40%, neridict, s-au 

mai uitat stradutele , chiar si astazi de dimineata am discutat cu reprezentantul care este pe zona noastra, 

domnul Biris, la finalul sedintei o sa transmit si dumneavoastra numarul de telefon , al reprezentantului , 

deoarece zilele trecute chiar daca au fost binevoitori si au venit si au mai ridicat de pe unele zone de unde 

nu au ridicat in ziua in care era programarea  tot au mai uitat o straduta sau doua . 

Sper ca de astazi, am vorbit dimineata cu el si imi spunea ca poate ajunge si la noi, aici la Geoagiu, 

pana nu se termina sedinta , deoarece vine cu un reprezentant de la ADI pentru a prelua acele zone unde 

avem selectivele  

Dl. Stoian a ridicat si problema cu acele containare care au fost primate de la Consiliul Judetean , 

cele de 240 au fost duse populatiei si agentilor economici, deoarece ei produceau mai mult, celalalte de 

120, care au fost preluate de la RETIM , de catre cei de la Brai Cata le-au lasat in continuare la populatie . 

Dar cele selective, daca va aduceti aminte de containarele mare, maro, cel albastru , galben si cel verde 

pentru sticla , impreuna cu colegi mei de la primarie am stability si am aprobat inclusive de catre 

dumneavoastra cele 16 platforme unde sunt. Ei am inteles ca o sa vina incoace si i-am rugat sa intre un 

pic aici si sa le spunem ca au tot sprijinul nostru dar va dati seama sa nu mai patim ca si saptamana 

trecuta sa nu le ridice . Va aduceti aminte ce era saptamana trecuta pe zona de centru , in fata la PROFI, la 

zona din fata lui Radu Bogdan, la Dispensar sau la Geoagiu Bai si la Gelmar , dar au ridicat 60 %, noi am 

inteles dar incepand de astazi sa stiti ca nu-i mai intelegem . Pana la urma ei practica un tarif , vor incasa 

bani si atunci rugamnitea noastra este sa nu ne lase pe noi in fata cetatenilor. Si la dumneavoastra au sunat 

saptamana trecuta vecini, prieteni sa ne spuna ca nu sa ridicat si ca sunt mai rai decat cei care au fost , sa 

vedem ce se va intampla zilele urmatoare  

Referitor la cantitatiile de gunoi care vor fi depuse in deponeu eu zic ca as veni cu o popunere ca in 

fiecare zi sa ne raporteze, scris, cantitatea de gunoi pe care o ridica de pe zona de Geoagiu  si daca vom 

avea obiectii si consideram ca nu este bine desaptamana viitoare sa desemnam o persoana care sa mearga 

in fiecare zi cu ei pentru a avea siguranta ca acele cantitati pe care se raporteaza ei . La Brai Cata ne 

raporta undeva la 1000 de tone, eu zic ca la numarul de containere care au fost date de ei catre populatie, 

la containarele mari care le avem noi in cele patru sau cinci zone , zona Cartier care platim noi primaria, 

Geoagiu Bai, Geoagiu primarie si inca patru eu zic ca cantitatiile sunt enorme, dar speram acum sa 

clarificam situatia. La formula de calcul noi am luat cantitatiile raportate de ei si se regasesc si la ADI si 

le-am verificat si acolo si ce ne-au trimis ei, Brai Cata, si ce avem de la dumneavoastra. Formula de 

calcul, noi am luat-o pe aceea formula provizorie, sa-i spunem asa, este formula pe care s-a lucrat si au 

lucrat si celalalte UAT –uri . Noi am incercat, am incercat sa nu bagam populatia care o avem la Statistica 

, stiti ca sa creat o bulversatie in momentul in care am trimis acele adrese gospodariilor sau capilor de 

gospodari sa vina sis a-si clarifice situatia , sa stim pec e putem sa ne bazam in perioada urmatoare , un an 

de zile pan va fi licitatia mare si  sa ne clarificam si situatia din spate la acele facturari care le-au facut 

Brai Cata, eu zic nejustificate la noi la rural si de fiecare data i-am spus si domnului Jurist, cand ne 

reprezinta in instanta , sa motiveze acolo ca nu este legal ce au facut ei si termenele pe care le-am avut la 

contestatile la executare . primele doua contestatii le-au castigat ei, avem al treilea proces cu ei pe care l-

am castigat , binenteles ca au facut apel, avem pe al patrulea pe care speram sa-l castigam si dupa aceea 

sa actionam in instanta si sumele care le-au castigat , care eu spun ca nu sunt corecte. Aicia fac o 

paranteza, nu poate compara zona urbana cu zona rurala , din ce cauza, in zona urbana , unde sunt blocuri, 

la Orastie de exemplu , la noi aici avem la blocul de la posta unde este singurul unde avem containere 

commune. In rest,  in   Orastie daca are la scara de bloc a pus si vecinul cu contract si vecinul fara 

contract si erau obligati sa le ridice. Noi am intrebat si domnul jurist a motivate acolo in contestatia la 
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executare ca la noi la rural daca nu au dus tomberon , nu are contract cine a ridicat gunoiul de la rural , ca 

noi nu avem containere commune sa puna si cine are contract si cine nu are contract. Acesta este motivul 

pentru care ne-au trimis o adresa in 12 sau 13 octombrie sa fim de accord sa semnam procesul verbal de 

preluare a bunurilor de la ei si am am zis ca nu suntem de accord cu preluarea asa, le-am facut raspuns ca 

sa ne desemneze o persoana de la ei , o persoana de la ADI si o persoana de la noi sa le putem lua inapoi, 

ne-a trimis dupa trei zile ca in momentul in care nu semnam procesul verbal de predare primire tacit isi 

face efectul . Eu zic ca nu este bine ce ne –au trimis ei, tocmai de aceea am mai discutat si cu cei de la 

ADI si astazi au trimis , macar pentru partea de selective , sa putem sa ni le preluam si sa le putem da 

celor de la Supercom. Acum binenteles ca unele sunt deteriorate , ati vazut ca daca s-au stricat incuietorile 

la ele au pus foarte mult menajer in ele, chiar daca daca 90 % era plastc sau carton ei ne-au trimis o adresa 

prin care ne spuneau ca nu se putea pune la selectiv , eu zic ca era tot o rautate de-a lor fiind pe ultima 

suta de metri si au incercat sa puna o povara pe spatele nostru a Primariilor. 

Noi cat putem sa ne luptam cu ei in continuare si noi siConsiliul Judetean, pe partea de redeventa, 

stiu ca au fost multe discutii la nivelul judetean in care noi primarii am reprosat si ADI si Consiliului 

Judetean ca ne-au tratat asa, nu am cuvinte si tot timpul cand ii incitam la sedinte, s ava spuna dl. Stoian 

sau Dl. Puscasu , care cand nu am putut eu ajunge el era reprezntantul, ce mod de vocabular si de lucru au 

avut cu noi la intalnirile pe care le-am avut , dar revenind la partea noastra , la punctul nr. 9 de pe ordinea 

de zi , este foarte bine ca a venit domnul Dan Stoian astazi aicea sa stiu ca au fost discutii si la nivel 

judetean discutii, la mandatarea presedintelui pentru a semna contractul, acolo o parte din consilieri au 

votat si o parte nu au votat, stiu si ca sunt si UAT –uri care poate nu sunt de accord. Trebuie ca clarificam 

situatia si daca mai sunt intrebari sa le puteti adresa domnului Stoian, deoarece el trebuie sa pleaca in 

Valea Jiului tot asa la o discutie pe tema deseurilor 

Dl. Vlad: Am eu ceva de spus, de fapt aveam sapte intrebari , dar domnul Stoian ne-a prezentat 

foarte bine situatia si mi-a raspuns aproape la toate. Vreau sa va intreb, de unde se platesc sumele acestea 

de bani, de unde ia primaria sumele acestea de bani catre  Supercom pana incaseaza de la populatie  

Dl. Stoian: Aceasta intrebare s-a pus peste tot, cei de la Hunedoara au fost mai apasati pe problema , 

dumneavoastra veti primi prima factura undeva in decembrie , pentru bucata asta de saptamana plus luna 

noiembrie , la care mai aveti 30 de zile la plata , noi am discutat si treaba aceasta cu operatori si i-am pus 

in garda ca probabil va fi o intarziere la plata acestor facturi . Problema cea mare , dimineata am vorbit cu 

consultantul nostru, nici noi nu le stim pe toate, si el spunea acelasi lucru ca primariile vor obiecta in cat 

timp vor reusi sa stranga acesti bani , din pacate pentru lunile noiembrie si decembrie trebuie sa platiti din 

bugetul propriu si Acela nu stiu cat mai permite sau nu , daca nu permite asta este o sa mai solicitam 

amanare la plata, dar din 01.01.2023 va trebui sa aveti prins in bugetaceste taxe sis a le aveti puse intre 

timp la sistemul de plata la taxe si impozite a populatiei  

Mai fac o paranteză, pana acuma nu am avut o situatie clara la tot ce sa intamplat pentru ca acesta 

asa a fost  definit tarif, tariful  a fost platit de populatie tot pe ce au declarant ei , la mine acasa am spus ca 

sunt doua persoane , am platit 11 lei cat era in acel moment ori doua persoane, daca mai ai si o casa de 

vacanta , mai ai si altceva pe care nu ai declarant, au copii care stau in alta parte , la scoala, trebuia sa 

declare trei persoane, de data aceasta ar trebui ca dumneavoastra sa aveti o situatie reala, ajutati de 

registrul agricol, . Am zis mai devreme domnului primar ca modelul de professionalism , pana la capat, a 

fost dat de Hunedoara , desi Hunedoara a fost sustinatorul introduceri taxei , a valorilor, a schimbari 

operatorului ei la momentul in care s-a aprobat mecanismul nu au votat  si primarul tot asta a spus noi am 

fost pentru taxa dar consilierii nu au fost de accord, dar votandu-se in AGA ne supunem, si s-au supus . 

Intrati pe site-ul lor sa vedeti modul si regulamentul de impunere a taxei , unde spune fiecare pas, cum se 

face, cum se face declaratia, model de declaratie de impunere , punctele deschise in oras unde pot merge 

cetateni sa-si depuna . Probabil un sistem asemanator trebuie sa instituiti si dumneavoastra ca sa puteti 

avea o iventariere clara ca sa stiti cata populatie aveti , pentru ca , repet, vom socoti la cantar nu mai 

conteaza populatia dar conteaza populatia sa stiti ce recuperate dumneavoastra 

Va dau un exemplu, in Valea Juilui la inceput a fost un pic de haos , dupa primul an de zile am 

constatat ca primariile nu-si aprobaseră prin HCL taxele si o impusesera printr-o sedinta interna  si taxa 

era de 10 lei , stiti cat plateau operatorului?, 4,5 lei si incasau 10 lei, de ce ?. Ei nu incasau de la toata 

lumea si atunci erau acoperiti , dar ei nu aveau nici macar nota de fundamentare, le-am atras atentia si 

apoi au facut nota de fundamentare  
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Dumneavoastra aveti in cadrul primariei  societatiile comerciale in subordine , nu mai vine cineva 

sa le faca tarife , nu mai vine cineva sa le umfle facturile cu cantitati pe care nu le-a avut niciodata, se 

instituie o taxa. Si atentie un metru cub nu inseamna o pubela, un metru cub ca si greutate  inseamna  30 

de pubele , aici trebuie sa ne gandim , vezi ca este 1000 de lei tona , nu gandi ca daca aid us doua 

containere platesti 1000 de lai , departe, ai 30 de pubele . 

Dl. Vlad: O alta intrebare, primaria va presta niste servi ci pentru Supercon, sa zic asa de acum in 

colo, va incasa taxa, inteleg ca exista 5 %  

Dl. Stoian: Am pus 5% ca sa ramana primariei , in formula de calcul, ca sa platiti consumabilele , 

poate platesti un om . Din acei 10 lei socotiti 50 de bani sau un lei este pentru primaries au ce ramane dup 

ace ai platit taxa , tu ca primarie vei plati 1000 de tone , noi am calculate un 5 % sa fie un ban pentru 

cheltuieli, dar este posibil sa nu ajunga 5 %  sau este super acoperator  

Dl. Vlad: Pana in momentul de fata ati facut o simulare pe cee ace stiti, pe datele pe care le aveti la 

nivelul UAT Geoagiu, sunt suficienti cei 5 % sau nu? 

Dl. Primar: Eu zic ca putem acoperi totul cu angajatii pe care ii avem acuma si la fisa postului vor 

avea o sarcina in plus, dar o s ava aratam cum am ajuns prin formula aceasta mare si sa  va spun si 

cantitatiile care au fost luate si numarul de persoane, pe care noi am incercat sa le clarificam nu 100 % 

,dar cred ca undeva la 70 % sunt clarificate  

Dl Vlad: Pentru ca vom plati la tona, eu va intreb , domnu primar, care va fi sistemul de verificare 

sau cum veti proceda efectiv sa verificati kg colectate de pe raza UAT Geoagiu, pentru ca masina va veni 

de la Balsa sau din alte zone 

Dl. Stoian: Va lamuresc eu mai binem  initial masinile aveau pe ele cantare, asa sa mers in urma, 

Ministeul Mediului a interzis cantarul pe masina , este reglementare data de la minister, singurul sistem 

autorizat, cantar, este cel de la Barcea Mare din deponeu, acuma sigur ca punem problema acolo este 

Supercom si aici e tot Supercom. Eu am invitat primari sa mearga in CMID sa vedeti ca acolo nu puteti 

interveni, masina intra pe cantar, ai tara, ai greutatea cand iese totul este automat , nu poti sa intervi deloc 

, daca intervi raman urme in system . Pentru dumneavoastra ca modalitate de verificare , ca primarie, nu 

aveti incredere asta este, pentru Geoagiu sunt masini speciale destinate oraselor si nu ia din alta parte. 

Va dau exemplu Hunedoara si Deva, Hunedoara duninica trecuta , luni trebuiau sa inceapa 

colectarea si au zis nu intra nici o masina la colectat pana nu stam de vorba cu directorul lor , a venit 

directorul tehnic de la Bucuresti si m-am dus cu el la primarie la Hunedoara, la ora 8:30 si a zis asa ca 

toate masinile care sunt allocate, cate avem ? 5 masini, atunci 5 masini vin in fiecare zi la Combinatul 

Siderulgic si cantaresc si cand ies din Hunedoara cantaresc din nou, om din primaries au de la politia 

locala vor fi acolo langa ei , bonul de cantar va fi bifat de noi. La Deva sa intamplat la fel, m-au sunat si 

au spus ca si ei vor sa cantareasca deseurile , eu ma intrebat unde si ei au spus ca la salubritate , ca acolo 

este cantar. Eu le-am spus ca este OK  si ca in fiecare dimineata masinile merg acolo.  

Primarul de la Petrila a urmarit un an de zile fiecare masina care a plecat de la ei, venea cineva de la 

politia locala si mergeau la cantar si cantareau si iesea bunul si semna politia locala si stampila, cand 

venea facturala final de luna, aveau toate bonurile semnate si stampilate de primarie. Ce era inafara 

semnaturi nu esra acceptat la plata  

Deci aveti posibilitatea si dumneavoastra, nu stiu unde si nu stiu cum , sa cantariti local, sa cantariti 

prin sondaj sau sa aveti un om care sa mearga in CMI cu soferul si sa vada cum se cantareste. Atunci 

aveti o cheie in plus sa fiti si dumneavoastra linistiti ca nu va fura nimeni, eu nu pot garanta ca nu se fura  

Supercom a angajat soferi lui Brai Cata , asta e normal, acesta este primul lucru , cat au fost angajati 

lui Brai Cata nu au avut contracte de munca , nu au avut licenta , au incasat bani din buzunar, la negru, 

illegal. Supercom i-au angajat , le-au dat echipamente de protectie, le-au dat salariu , eu am vazut statul 

de plata, 2700 lei net, iar daca lucreaza la 12 ore suplimentar iau 400 lei si le-a dat drumul in piata dar au 

adus de la Bucuresti 6 monitori, pe care nu-I stia nimeni si i-au urmarit pe acestia . Personalul cum au 

scapat in teritoriu au inceput sa ceara bani la lume, monitori i-au prins si au fost trimisi acasa imediat si 

dupa doua zile au ramas fara soferi. Trebuie si de o parte si de alta control, aveti posibilitatea sa verificati 

de cate ori vreti. 

Dl. Vlad: Exact asta am intrebat eu azi, l-am intrebat pe domnul primar, pentru ca noi, consiliul 

local, suntem in situatia cand trebuie sa votam aceasta taxa, da sau nu, cred ca domnul primar tocmai asta 

trebuie sa ne demostreze ca cumoste toate amanuntele si este pus la punct din toate punctele de vedere cu 

tot sistemul acesta , inclusive de verificare, in asa fel incat noi sa stim sau noi sa fim convinsi ca lucrurile 
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ce s-au intamplat pana acum nu se vor mai intampla . Nu stiu daca stiti, dar banuiesc ca stiti, in Geoagiu 

nu este o situatie fericita , vis avis de gunoaie, stand cu oameni de povesti, este un dezastru, nu cunosc 

motivul pentru care nu a fost instituita aceasta taxa speciala din anul 2020 pana astazi, pentru cei care nu 

au contracte  

Dl. Stoian: Taxa trebuia pusa din anul 2007, de atunci este aplicabila taxa speciala, deci nu din anul 

2020. Din 2020 a inceput SMIT-ul , dar nu a pus-o nimeni nu numai dumaneavoastra  

Dl. Vlad: Eu ma refer la Geoagiu pentru ca aici suntem si pentru ca oameni sunt foarte nemultumiti  

D-na Secretar: Noi am avut taxe speciale de salubritate din totdeauna pentru zonele unde nu se 

putea colecta de catre operator , deci asta am avut dintodeauna, Mermezeu, Valeni,  Cigmau, Renghet 

erau taxa, inclusiv la Geoagiu Bai , unde se locuieste temporar. Noi incasam taxa odata cu impozitul , iar 

de aprobat pe legislatia noua, am aprobat in 2019, am modificat regulamentul si l-am adaptatla modelul 

transmis de ADI in 2020 , in mai 2020. Nu am calculat-o si nu am aplicat-o. 

Dl. Vlad: Din mai 2020 avem aceasta taxa speciala, calculata si in Geoagiu, pai  aici este o 

problema , pentru a domnul primar are o mare problema in fata noastra a consiliului local si in fata 

oamenilor, in primul rand, pentru ca , cum sa zic, necolectand taxa aceasta, care este data prin hatarare de 

consiliu, nu a fost identificata populatia care locuieste efectiv in Geoagiu si care genereaza gunoi in 

Geoagiu, pentru ca acesti oameni trebuia-u sa plateasca taxa, au fost lasti cei de la Brai Cata , pentru omul 

de rand este doar o alta companie care aduna gunoiul , la fel este si Supecom-ul  , o alta companie care 

aduna gunoiul , omul de rand nu face diferenta intre care sunt buni si care sunt rai. Cealalta companie a 

lasat un dezastru in Geoagiu , nu stiu cum o scoatem ca sunt sume fabuloase, nu numai in Geoagiu , peste 

tot in judet, . Dar, stiti ce se intampla eu am vorbit cu multe persoane si lumea este foarte reticienta la taxa 

aceasta, in momentul in care o familie de trei persoane din Geoagiu plateste impozit in jur de 100 lei , 

dupa casa si ce mai are el , cu reducerea asta ca suntem in zona muntilor Apuseni plateste 50 lei , efectiv 

bani pe care ii plateste omul din buzunar , haideti s ava spun ceva, o persoana din Geoagiu , conform noi 

taxe pe care domnul primar ne-a propus sa o votam astazi , va plati de zece ori mai mult , noi trebuie sa 

fim constienti de toate lucruri acestea pentru ca vom merge la om sa-I spunem ca trebuie sa plateasca de 

zece ori mai mult la gunoi pentru un an de zile decat iti platesti impozitul , o realitae. Omul nu intelege , 

repet, omul nu face diferenta intre firma veche de gunoi si firma noua 

Dl. Primar; Dar nu acesta este calculul  

Dl. Vlad: Din ce ati propus dumneavoastra, 14, 36  lei pentru o luna, ori 12 inseamna 172 lei , fiind 

trei persoane intr-o gospodarie inseamna  516 lei  

Dl. Stoian: Cat s-a platit ininte la Brai Cata, sa platit 11,16 lei , de persoana si inmultit cu 12 luni , 

sa vedeti cat este si inmultit cu numarul de persoane din gospodarie, care au acceptat sa declare, sa se 

calculeze, dupa aceea luati taxa special ape care ati platit-o suplimentar sau v-au executat , vedeti ca se 

adauga la tariful lui Brai Cata , ca nu a fost in buzunarul altcuiva tot in buzunarul lui Brai Cata si o sa 

vedeti ca taxa nu mai este de 12 lei si este de 20 de lei . Dar asta nu ati socotit anul trecut sau acum doi 

ani ca pe un an de zile o familie a platit 2000 de lei  la Brai Cata  

Dl. Vlad: sa stiti ca oameni din Geoagiu chiar stiu aceste lucruri, indiferent cum sun ele, pentru ca 

oameni intreaba, domnule, stai un pic de ce sa platim noi pentru, noi care nu am beneficiat, alti sau pentru 

ca cei de la Brai Cata au fost lasti sa factureze in acest fel  

Dl. Stoian: Nu au fost lasti , au facturat abuziv pentru ca v-au facturat pe caietul de sarcini  si atunci 

dumneavoastra Geoagiu nu ati fost facturati la cat aveti populatia , 6000 de locuitori, au facturat la cati au 

fost trecuti in caietul de sarcini 

Dl. Vlad: 5600 de locuitori au fost. 

Dl. Stoian: Si la cati va facturat taxa speciala  

Dl Primar: 3300 de persoane  

Dl. Vlad: Eu pun aceste intrebari pentru ca aceste intrebari mi le-au  pun oameni mie 

Dl. Stoian: Ati avut experienta de dinainte, Brai Cat ava luat 11 lei , de pa primarie a mai luat atatia 

bani, de fapt a luat 15 lei , acum primaria va cere 12 lei , care este problema 

Dl. Vlad: Stiti ce zice omul?. Omul zice in felul urmator, daca in Geoagiu sunt 5700 de persoane , 

la statistica , Brai Cta a incheiat cu 2600 contract si au ramas 3000 si ceva, noi trebuia sa demostram si sa 

instituim taxa aceasta speciala  pentru inca 2000 de persoane , care efectiv sunt in Geoagiu si genereaza 

gunoi si era normal sa plateasca sau 2500 si diferenta san o platim , astazi stiti ce se intampla, platim 

pentru tot  
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Dl. Stoian: Platiti pentru cat produceti, nu pentru tot 

Dl. Vlad: Ma refer ca pentru ce a fost trebuie sa platim pentru tot 

Dl. Stoian: Dar acuma incepand cu noul contract ve-ti plati pentru ce generati, nimic in plus 

Dl. Vlad: Asta incerc sa va spun, omul de rand simte toate aceste probleme care au fost gestionate 

extrem de prost pna acum , omul plateste, ca pna la urma tot omul plateste , astazi venim cu alta firma , 

care nu zic ca e de rea credinta sau buna credinta,   dar trebuie sa ne explice aici ca poate gestiona aceasta 

situatie , ca ultima a gestionat-o extrem de prost, eu asta spun si nu o spune Vlad Ovidiu  asta o spun 

oameni din Geoagiu  si asta spune realitatea din teren, stiti ce zic.  

Mai am o intrebare, oameni intreaba foarte simplu de ce in Valea Jiului este 300 lei tona, la noi este 

1000 de lei tona  

Dl. Stoian: V-am explicat de ce , Valea Jiului nu are transfer, nu are CMID, nu are redeventa . In 

partea de reciclabil tariful pe Valea Jiului ala de contract accesoriu este de 300 lei, dar Acela nu are 

transfer , nu are CMID si nu are redeventa si nu are TVA . Daca adunati toate acestea sare de 1000 de lei . 

In Valea Jiului, v-am spus mai devreme , suntem in negociere la schimbarea tarifului de 4 luni , pe care o 

anulez maine pentru ca intra pe o noua procedura de facturare, la care nu am nevoie de acordul 

primariilor, doar de acordul CNSC-ului, care sa valideze ca , calculele noastre sunt corecte  si ale 

operatorului, pana la urma eu nu pot sa fiu de partea operatorului decat in pozitia in care este un om 

correct . Eu sunt in mandatul dumneavoastra , daca noi nu tratam lucrurile pe mijloc si am o relatie buna 

de ambele parti , eu voi fi primul acuzat , ca am favorizat primariile , atunci operatorul pleaca si ma 

arunca in stare de urgenta , fiie ca am favorizat operatorul  si primariile spun ce faci ca dam prea multi 

bani . 

Deci din punctul nostru de vedere, a ADI-ului, partea pe care lucram, partea de mijloc, trebuie sa 

asiguram sustenabilitatea , dar ce a fost pana acuma trebuie sa o uitam, trebuie sa o luam ca si o 

comparatie, ca de aceea i-am dat afar ape acestia , a fost un dezastru  si au fost foarte multe neajunsuri . 

Ce se intampla acuma o justificam prin faptul ca noi avem un calcul matematic , care va trebui confirmat 

de cateva luni de exercitiu  si primaria sa colecteze bani de la cetateni . Asta este calea pe care trebuie sa o 

urmam 

Dumneavoastra din vari motive nu aprobati, de maine se opreste la dumneavoastra, nu este o 

amenintare, este faptic, dumneavoastra spuneti nu aprobam, primarul o sa spuna dar eu cum platesc 

factura daca consiliul nu aproba, operatorul o sa zica eu fac munca patriotica, eu nu incasez, deci blocajul 

este total  

Dl. Vlad: Domnu Primar, trebuie sa intelegeti lucrurile acestea , eu ma asteptam ca dumneavoastra 

sa veniti sa spuneti in felul urmator, da domle am avut probleme si asa mai departe , dar de maine 

incepand facem in felul urmator: 

1. Ghita in fiecare dimineata se trezeste la ora 7 si este dupa masina de gunoi si o verifica la 12 la 

14, toata ziua  

Dl. Primar: Daca ma lasati sa va dau raspunsul o sa-l argumentez 

Dl. Vlad: 2. La sfarsitul anului vom vedea ce intra in buget, suma de , atat si atat, asta le avem 

estimate  

3.Noi avem o comunitate de romi, aici, mare comunitatea de romi si ei trebuie sa plateasca taxa 

aceasta, eu va intreb ca de 6 luni ati trimis documentele, cat la suta ati recuperat?. Din comunitatea 

aceasta de romi, de 1100 de persoane , sau cate sunt astazi,  pe fosta taxa cat ati reusit sa recuperate, va 

intreb acum si cum faceti in continuare pentru a plati Supecom-ul  

Dl. Primar: Mai sunt si alte intrebari? 

Dl. Pleniceanu: Vreau sa intervin si eu un pic. In primul rand , din ce vad eu, noi trebuie sa 

explicam cetatenilor despre ce vorbim aici. In primul rand sa clarificam o chestier , dumneavoastra ati 

luat de la Brai Cata , pe kg, dar pana la urma Brai Cata a estimate in cei 5600 de persoane sau cum au 

estimate 

Dl. Stoian: Brai Cata nu a avut nici o estimare , a venit cu o fisa de cost, de fundamentare la 

inceputul contractului , acum 4 ani si a zis mie imi platiti tariff pe cantitate atata , dar asta o reflectam in 

tariff  si a venit la populatie si a zis tu trebuie sa-mi platesti mie, fiecare cetatean care contracteaza cu 

mine, sigur ca s-a facut pe calcule estimative 
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Dl. Pleniceanu: Noi platim dupa estimatia firmei Brai Cata sau pana la urma ajungem tot la numarul 

de persoane,  cand platim cei 14 lei. Primaria plateste pentru oameni si pana la urma nu se mai 

recupereaza nimic. 

Dl Stoian:  Dumneavoastra primaria recuperati de la cetateni impozitul pe cladiri , pe masini, la fel 

recuperati si la gunoi. Noi in calculele care le-am facu,t cand am facut aceste estimari, facute pe 

inregistrarile din CMIT  si raportarea situatiei, Brai Cata in fiecare luna v-a raportat dumneavoastra si 

noua cat a ridicat din UAT , dar dumneavoastra nu inseamna ca platiti acele cantitati pe masura aceea , 

voi ati platit la pausag , v-am spus de la inceput, dumneavoastra , cu siguranta ati platit mai mult decat 

platiti de acum inainte . Brai Cata a adus 1000 de tone constant, si dumneavoastra ati platit tariff pe 

persoana contractat, nu stiti exact cu cati a contractat. Tarif pe persoana la pausag si in ultimul timp a fost 

completat de aceasta taxa speciala care ori ati platit-o ori a fost luata din cont. Daca adaugati aceasta la 

populatie  o sa vedeti tariful . acuma dumneavoastra platiti pe kg , cat a generat UAT –ul Nu se plateste 

dupa Brai Cata  se plateste pe volume  

Dl. Pleniceanu: Sunt sigur ca in minus nu o sa fie  

Dl. Stoian La Geoagiu o sa fie masina separata fara alte comune, asa este programul, orasele o sa 

aiba masini separate si se poate verifica  

Dl Pleniceanu: Trebuie verifivate si la intrare si la iesire  

Dl Stoian: Masina aceea are o tara , care poate fi diferita doar de combustibilul din rezervor. ne 

intalnim peste trei luni de zile, cand vreti dumneavoastra, tragem linie si socotim cat ati platit in cele trei 

luni  

Dl. Plenineanu: Noi trebuie sa aprobam un buget de 20 de miliarde pentru acest serviciu 

Dl. Stoian: Nu cred ca este nevoie de buget de 20 de miliarde  

Dl. Pleniceanu: Noi trebuie sa stim cat este nevoie pe luna si daca nu recuperam de la cetateni, 

primaria merge in gaura  

Dl. Stoian: Si eu am facut bugete, aveti un buget care peste 6 luni se rectifica, peste trei luni se 

rectifica. Acuma ce v-am spus a fost un calcul si peste 3 luni vedem ce se intampla  

Dl. Pleniceanu: Lumea pen oi ne intreaba, suntem prinsi intre ciocan si nicovala. In Valea Jiului nu 

se plateste 13 lei  

DL. Stoian : Eu stiu ca la Petrosani este taxa de 13 lei sau 12 lei, in Valea Jiului este o aglomerare 

de 6 orase, pe o distanta de 30 de km, sunt alte costuri , nu va mai raportati ce este in Valea Jiului. In 

Valea Jiului exista o singura masina 4*4 pentru Straja , la dumneavoastra o sa avem problem, la 

Orastioara, la Balsa ca trebuie masini mici si ei au adus 4 masini cu dubla tractiune, de doi metri cubi 

DL. Pleniceanu Supercom de cat timp colecteaza in Valea Jiului? 

DL. Stoian: De patru ani colecteaza acolo, au doua comune, si acolo avem o statie moderna   de 

sortare si transfer. Tot deseul intra in statia de sortare, ce se sorteaza se sorteaza si ce nu e bun de sortat 

pleaca in statia de transfer, care este la 500 de metri, din statia de sortare se coboara pe niste guri de 

umplere in compactoare si se compacteaza si apoi pleaca ce este compactat la CNI de sus si apoi de de 

CMI de sus merge la groapa . In restul zonelor  nu avem statie  , avem o statie de transfer la Hateg, care 

este o mizerie  si avem  o statie de sortare si transfer la Brad, tot pe fonduri europene care este o bomba 

ecologica. Brai Cata nu a avut masini separat13si nu putea sa duca sortat. In Valea Jiului este alta 

mancare de peste , nu comparati , alta zona. Dumneavoastra aveti 5 000 de locuitori in oras si 2000 pe 

langa , care sunt imprastiati pe nu stiu cate zone 

Dl. Pleniceanu: Am inteles ca serviciile sunt foarte bune, din cate am auzit  

Dl. Stoian Nu putem compara zona Geoagiului cu Valea Jiului, Valea Jiului ramane un pol al 

saraciei si plateste 12 lei, scuzati-ma dar atunci nu cred ca Geoagiu nu poate sa plateasca 14 lei sau 8 lei 

la rural, nu pot sa cred  

Dl. Vlad: Am gasit pe internet , de exemplu, tarif zona 1 Arad, acolo opereaza Retim-ul, 12 lei 

urban si 5,7 rural , atentie in Arad 

Dl. Stoian:  Aradul nu are SMIT-ul complet, nu comparati  

Dl. Vlad : Noi trebuie sa explicam omului de rand. Eu stiu si inteleg dar terbuie sa ne intelegeti si 

dumneavoastra, care sunteti un specialist si cunoasteti sistemul , vedeti ca e greu intr-o discutie cu 

dumneavoastra intr-o ora sa asimilam cu toti sis a intelegem . Ganditi-va ca noi va trebui sa mergem la 

populatie sis a explicam de ce domnul primar astazi initiaza un proiect de hotarare prin care cere ca o 
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gospodarie sa plateasca de 10 ori gunoi decat plateste impozit, eu asta trebuie sa explic. Sunteti de accord 

cu mine? 

Dl. Primar: Haideti sa lamurim intrebarile puse de toate partile, sa putem prezenta materialele avute 

la dispozitie. Modul de calcul si calculul taxei de slubritate Daca citeati proiectul de hotarare pana la 

finalvedeati ca aici nu mai avem aceeasi problem ape care am avut-o cu Brai Cata in care ei au incheiat 

contracte individuale cu 2600 de persoane sip e 3500 ne-au facturat din  2020 incoace. Noi am contesta in 

instanta , am spus ca nu sunt legale , aceste discutii si problem au fost la nivel judetean . Primari in 

adunarile ADI –ului tot timpul au spus ca sunt abusive si le-au contestat in instanta , eu nu putean sa pun 

in aplicare taxa speciala sa luam bani la populatia de 3500 pana vedem daca este legal ce au facut ei sau 

nu este legal. Cand am primit in anul 2021 prima sentinta ca am pierdut, am inceput sa instituim aceasta 

taxa. Nu noi nu am vrut sa ne ocupam de situatie. Dupa aceea, am zis ca mergem pe cele doua variante, 

datorita ordonantei noi, rural si urban.  Desi noi cerusem ininte de modificarea legislatiei , primary de 

orase si municipi care au sate apartinatoare sa plateasca la nivel da rural , aici nu mai mergem la 5700 , 

formula de calcul pe care o avem acuma , avem 3016  persoane pe  urban si 1490 pe rural , deci haideti sa 

citim un pin proiectele de hotarare. Ca noi pana acuma am discutat doar cum au facut cei de la Brai Cata , 

bine sau rau, si cum fac cei de la Supercom. La mediul urban 2016 persoane din listele pe care le-am 

cerut noi clarificari si am reusit pana la aceasta data, este o comisie care se ocupa, deci 2016 urban si 

1490 pe rural . Sa mergem prima data pe partea de urban , cu 0.7  

Dl. Vlad: Vedeti ce inseamna, daca astazi suntem pe 3700 , pe real in Geoagiu, atunci acum doi ani 

ceream la Brai Cata sa faca contracte , nu se ajungea in aceasta situatie  

Dl. Stoian: Ei nu au finalizat contractarea pentru ca toate primariile din judet, 61 de UAT-uri sunt in 

proces cu Brai Cata,. Ei trebuiau sa vina cu un grad de contractare de minim 80 % , sa puna pe masa , 

apoi trebuia sa vina la primarie cu lista , cu cei care au semnat contracte si cu lista cu cei care nu au vrut 

sa semneze aceste contracte. Atunci primaria trebuia sa faca o echipa mixta , cu ei , sis a mearga mai 

departe sis a contracteze . Si pe restul care nu vroiau efectiv sa contracteze sa se puna taxa speciala  

Geoagiu, Hategul  sunt OK ca au pu aceasta taxa de la inceput si mai sunt cateva UAT-uri care mai 

sunt in aceasta situatie, Hunedoara nici la aceasta data nu a pus in vigoare taxa speciala. De asta sa ajuns 

sa te judeci cu Brai Cata, ca ei au venit si au facturat fara sa se tina cont ca primaria ia instintat 

Dl. Vlad: Este clar domnule Stoian ca nu aveti toate datele, eu m-am intalnit cu persoane din 

Geoagiu care au spus ca sunt 5 in casa dar am declarant numai 3  ca vom vedea ce va fi peste doi ani  

Dl. Stoian: Diferenta aceasta de 2 si cei care nu mai locuiesc in Geoagiu ia luat din caietul de sarcini 

si i-a facturat separate 

Dl. Pleniceanu: Noi acma recuperam aceasta diferenta  

Dl. Primar: Am trimis instintari de plata  

Dl Stoian: Trebuie luate masuri si date amenzi la cine nu respecta si arunca gunoiul aiurea  

D-na Secretar: Pe cantitatile colectate si depuse de Brai Cata in 2021, a colectat si a depus din 

Geoagiu 1620 de tone , pe tot anul,  din care s-au acceptat la reciclabile 32 de tone, rezidual 830, 51 lei pe 

tona cu tot cu TVA, in contractul nostru si reciclabilul 1160, 42 lei/tona si ne iasa ca si valori 1.315.000 

lei pe rezidual si 43 000 de lei pe reciclabil. In total 1360000 lei pe an . Am zis ca 10 % sa fie de la 

persoanele juridice, pentru ca noi avem putine firme,si 90 % de la persoanele fizice . In conditiile in care 

avem 3500 persoane fizice identificate , ne iasa 349 de lei pe an pe persoana, taxa egala fara sa o 

impartim, inseamna 30 lei pe luna de persoana.    

Dl. Vlad: Avem in cartier 1100 de persoane de unde nu putem sa luam nimic 

Dl. Primar : Acolo se pun containere comune si nu se merge pe pausal. Acuma au contracte 50 

 sau 60 

Dl. Piele: putem vorbi pana deseara pe acest subiect, pana la urma va trebui sa votam  

Dl. Vlad: Eu sincer am crezut ca domnul primar vine astazi si spune ca socotesc de doua saptamani 

si am reusit s ava demostrez ca nu trebuie sa platim atat si trebuie sa platim atat, atata timp cat domnul 

primar vine astazi si asteapta ca domnul Stoian sa ii dea toate explicatiile  

Dl. Stoian: Calculele au fost facute, eu numai am validat ce am discutat cu primaria si domnul 

primar, calculele pe care le-a facut dansul din punctul meu de vedere sunt bune  

Dl. Piele: Dumnealui poate sa ne spuna daca pute sa luam aceasta decizie sau nu. Exista alta 

varianta  
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Dl. Primar: Inca nu am ajuns la final cu tarifele, le-ati citit, le-ati vazut, ca la fiecare tura sa interrupt 

, noi am mers pe 0,7 ca si cantitate de persoana , dupa aceea el iasa ca si cantitate 42,34 pe luna , 42 de 

tone pe urban si 17,88, din calculele pe care le aveti dumneavoastra in proiectul de hotarare, ne iasa pe 

rural . La 2016 la urban si 1490 la rural,3500de persoane , pe variant asta s-a mers in calcul . Stiti ca am 

discutat si la sedinta pe comisi  haideti sa mergem 4 luni de zile sa ne facem o estimare , nu mai putem sa 

spunem ca noi mai avem cantitatiile de gunoi pe care le-a ridicat Brai Cata anul trecut si mergem acuma 

ca si oriectare cu ele, dupa 4 luni de zile putem sa vedem daca sunt mai mari sau sunt mai mici  

Referitor la ce spunea domnul consilier ca astazi trebuia sa venim pregatiti, explicam si aceasta 

situatie, eu impreuna cu aparatul de specialitate le-am dat saptamana trecuta celor de la operator sa intre 

pe zona respective , ne-au confirmat ca au trasee, ca au tot ce le trebuie . Eu zic ca au lasat de droit la 

modul in care au operat saptamana trecuta , incepand de astazi, poate confirma reprezentantul de zona, 

domnul Biris, career se ocupa de la Supercom de zona noastra ca astazi Geoagiu Joseni , Gelmarul , cu 

toate stradutele si Aurel Vlaicu vor fi ridicate conform graficului prezentat de ei pe o luna de zile dupa 

graficul celor de la Brai Cata . Incepand de la 1 Decembrie vor vedni cu mici modificari, tot astazi am 

discutat cu el la telefon in idea in care noi le dam o saptamana sa ne prezinte zilnic , scris, cantitatiile de 

gunoi pe care ni le ridica . Astazi au ridicat de la Geoagiu Joseni , Gelmar si Aurel Vlaicu  sa vedem la cat 

se ridica. Maine ridica Cigmaul si alte zone  si tot asa sa vedem. Daca ni se pare ca daca acele cantitati 

care ni le dau ei din depozitare de sus , unde este acel cantar acreditat metrologic, daca nu incercam sa 

gasim in zona noastra, sa vedem unde merge si Orastia, Romos-ul sau Balsa , sa identificam un cantar sa 

luam si noi marja de a cantari, prin sondare saptamanal 

 Referitor la partea de facturare, a explicat domnul Dan Stoian, va fi doar in Decembrie pe 

portiunea aceasta de 7 zile din octombrie si pe noiembrie 

Dl. Pleniceanu: Cat ar iesi pe decembrie  

Dl. Primar: Acuma facem calculul. In decembie cand va trebui sa platim factura de pe octombrie o 

saptamana si noiembrie complecta , vom avea o luna cand vom sti cat se ridica , vom sti si cantitatiile. 

Impreuna cu contabilitatea, saptamana viitoare vom avea o sedinta indata, multumim guvernului, ca este 

galben ca este rosu ,pentru suma alocata avem undeva la 10 miliarde si cu siguranta impreuna cu cu 

doamna contabil, pe langa cererile care au fost pentru acele sume , au cerinte pentru incheierea 

exercitiului financiar pe anul 2022, vom incerca sa prindem o suma de bani acolo pentru a acoperi 

portiunea de noiembrie . Si cum stiti cheltuielile din decembrie vor fi preluate pe bugetul din 2023 si 

atunci sa vedem ce cheltuieli vom avea, dar important va fi , eu zic, sa vedem dupa patru luni de zile ,sau 

cand stability dumneavoastrac consiliul local, sa facem o analiza a cantitatiilor de deseuri care se ridica  

sau reciclabil , sa ne putem regla taxa pe parcurs. Acum , cum spunea si domnul consilier Piele ca daca 

daca ar fi o variant alta fata de discutie. A explicat si domnul Stoian , aceasta formula este provizorie , noi 

putem sa mergem pe alta varianta, sa mergem la 0.5 , la 0,4 , sa ne gandim ca nu va ridica 40 de tone ca 

va ridica doar 30 de tone. Putem sa facem o echilibrare , de exemplu in formula care am calculat-o  ne 

iasa pe urban 14,38 de bani si la rural 8,20 lei . Populatia va spune de ce acuma sa plateasca 14 lei si 

inainte era 11 ,90 lei, sa mergem pe 12 lei sip e 10 lei , haideti si dumneavoastra cu propuneri. Suntem la 

un moment de impas si trebuie sa alegem cea mai buna variant  

Dl. Pleniceanu: Eu vin cu o propunere, inainte se platea 11,90 lei pentru mediul urban, propunerea 

mea este, tinand ca am vazut si tarifele pe Valea Jiului , parerea mea este ca la Geoagiu sa se plateasca 12 

lei iar la rural sa se plateasca 10 lei  

Dl. Vlad: La AGA la ADI sa votat cuantumul taxei 

Dl. Stoian: Nu, taxa este specifica fiecarui UAT, in Aga noi am votat contractual care inseamna 

tarifele pentru menajer si reciclabil. Taxa si regulamentul de taxa este diferit la fiecare UAT si si-l 

voteaza UAT-urile. Nu genereaza toata lumea la fel , nu are aceasi populatie  

Dl. Dancsorean: Propunerea facuta in comisie, de mine data trecuta, este ca tariful sa ramana cel 

existent cu Brai Cata si vin si cu explicate. Pentru ca toate calculele si toate discutiile care au fost pana 

acuma se fac la timpul trecut . Astazi avem un proiect de hotarare, se aproba sau nu se aproba , nu stiu, . 

Toata lumea treceti pe langa statiile de benzina si in fiecare zi se schimba pretul . Toata lumea a fost de 

accord  si au cazut la pace pentru tarifele de 8 sau 10 lei litrul de carburant . Anul viitor ianuarie sau 

februarie o sa fie 12 sau 14 lei , va intreb oare mai platim 14 , 36 lei sau platim peste 20 de lei gunoiul 

incepand cu 01 ianuarie 2023. 
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Dl. Primar: Noi acuma semnam contractu, imi dati mie imputernicire, pe un an de zile, la tariful pe 

care il aprobati dumneavoastra astazi. Orice modificare a  tarifului, va spunea si domnul Stoian, inclusive 

Valea Jiului, inclusiv Brai Cata  a venit acum 7 luni de zile cu o modificare a tarifului si nu I s-a aprobat 

pana nu obtine toate reglementarile, eu zic ca daca ei vor veni in mai sau iunie cu o modificare cu 

siguranta nu vor reuni pana la finalzarea contractului de un an de zile  

Dl. Stoian; Sigur ca  daca se face 20 de lei motorina o sa ceara o modificare , dat preturile acuma 

sunt calculalate pe tarifele acestea 

Dl. Primar: Deci pe un an de zile trebuie sa mergem pe acest tariff pe care il aprobam acuma  

Dl. Dansorean: La ora actuala se incadreaza aceste tarife? 

Dl. stoian: Acuma , da si eu cred ca vom inchide anul viitor pe aceste tarife, fara alte modificari .  

Dl. Danciu: Eu va spun un singur lucru, cand s-au schimbat firmele acestea trei zile nu ne-au luat 

gunoiul , sa nu ma intrebati cum a fost , oameni cu care ma intalneam pe strada , sa omis, nu au stiut ca 

mai exista o strada amarata, ca  a noastra , venim azi venim maine si trei zile nu a fost ridicat. Ei  a fost 

foarte rau , eu zic ca este mai rau sa nu votam sis a ne lase in voia sorti, decat sa votam un 7 lei , 8 lei 12 

lei , eu zic ca este putin , cand totul este asa de scump, dar asta depinde de fiecare  

Avand in vedere ca s-a discutat atat de mult propun la vot proiectul de hotarare  

Dl. Vlad: Mai am o intrebare, persoanele care nu vor beneficia de servicile Supercom terbuie sa 

plateasca aceasta taxa sau nu , ma refer la persoanele care locuiesc in zona de munte , sunt zone greu 

accesibile 

Dl. Stoian:  Nu exista cetateni caresa nu beneficieze de acest serviciu, operatorul trebuie sa-si aduca 

masini si am spus si-a adus patru masini, care sa aiba acces in toate zonele grele. Nu exista premiza ca 

sunt cetatni care nu beneficiaza de ridicatul deseurilor si cu vechiul operator aveati platforme unde puteau 

sa-l aduca sis a-l depuna acolo si pentru aia plateau. Operatorul este obligat sa ia din toata zona si daca nu 

va trebui sa gaseasca cu primaria alternative. Dar pentru aceste persoane puteti veni cu amendamente, sa 

nu pateasca toata suma , sa plateasca mai putin  

Dl. Vlad: Vedeti, din acest motiv pun aceste intrebari, de exemplu in Geoagiu , pentru ca ne 

intereseaza toti cetateni, cate situati de genul acesta avem, ca putem depune amendament ca 200 de 

persoane  sau 500 sa nu plateasca aceasta taxa complete pentru ca nu au acces masinile pana la ei sau se 

gasesc alte solutii. Eu de aceea am spus mai inainte ca domnul primar trebuia sa vina punctual sa ne 

explice  toate aceste lucruri  

Dl. Stoian: Mergeti 2 sau 3 luni cu aceasta taxa si dupa aceea constatati si faceti sedinta de consiliu 

si modificati . Noi acuma numai povestim dar avem aici un calcul matematic, hai sa-l confirmam 3 luni 

de zile, veniti in ianuarie si spuneti ca nu e buna taxa, de ce, avem 100 de oameni la care nu ajunge 

masina, atunci la acestia le luam mai putin sau gasim solutii 

Dl. Vlad: Stiti ce se intampla, intradevar noi suntem parlamentul, aici, noi suntem consiliu local , 

dar dumneavoastra ADI si Supercom si domnul primar ati venit in fata noastra sa ne prezinte toate 

variantele si sa ne convinga sa votam sumele acestea, eu nu spun altceva decat ca , eu am inteles 

explicatiile dumneavoastra, dar domnul primar nu ne da nimic concret 

Dl. Stoian: Eu trebuie sa ma retrag, sunt asteptat in alta parte, votati cum credeti eu mai multe 

explicate nu pot sa va dau, asta am spus peste tot . 

Dl. Danciu: Acestea fiind spuse va rog sa votam proiectul de hotarare nr. 9 in ansamblul lui sau 

dupa solicitarile facute   

XXX 

 

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

hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului  de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite și avizele comisiilor de specialitate 

cu amendamente. 

Discuții: 

Domnul Danciu Aurel:  Referitor la contractul nou de salubritate va rog sa votati, asa cum a fost 

prezentat. 

Dl. Pleiniceau: Va rog sa luati in calcul si varianta cu amendamente de 12 lei mediu urban si 10 lei 

pe rural  
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Dl. Danciu: Supun la vot tariful cum a fost prezentat in proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  respinge cu 14 voturi impotriva si o abtinere. 

 

Dl. Danciu: Supunem la vot  propunerea domnului Pleniceanu – amendamentele comisiilor, 

respectiv 12 lei mediu urban si 10 lei mediul rural 

Dl Vlad : Deci la rural mai mult decat acum?. Nu este corect, se creste de la 8 lei pe mediul rural la 

12 lei . Daca se scade de la urban, mi se pare corect sa scadem si de la rural, Propunerea este de 12 lei 

pentru urban, atunci mi se pare corect sa scadem si de la rural, atunci sa fie 6 lei.. Nu poti muta presiunea 

locuitorilor din Geoagiu pe cei de la sate , nu pot sa fiu de acord cu asa ceva , nu este sanatos si nici nu 

este corect 

D-na Nyeste: Dumneavoastra la Bozes nu generati acela gunoi ca si noi de la oras 

Dl. Vlad: Ba da dar in momentul in care seful dumneavostra de partid, domnul primar, a propus aici 

14 lei la Geoagiu si 8 lei la sat 

Dl. Primar: A fost propunerea din formula 

         Dl. Danciu: La Gelmar se plateste 12 lei nu 8 lei 

         Dl. Almasan: La Gelmar eu plateste 8 lei, nu 12 lei, suntem mediu rural, asa am eu pe factura 

Dl. Danciu: In afara de propunerea domnului Pleniceanu mai sunt alte propuneri? 

Dl Vlad: Mai am eu o propunere, daca am scazut 2 lei la Geoagiu sa scadem si doi lei la sate, 

respectiv 12 lei la oras si 6 lei la sate 

Dl. Carasca: sunt pierderile astea mari in Geoagiu , de 1000 de locuitori, astea unde le punem 

D-na Calugar: Nu sunt, 3500 de locuitori sunt efectiv si platesc, nu mai puneti problema cu cei 1000 

Dl. Vlad : Mai inainte ati spus ca sunt identificate 3500 de persoane care genereaza gunoi si acum 

spuneti ca , Cartierul nu este aici , Cartierul nu genereaza gunoi? 

D-na Calugar: Acolo mergem pe pausal. 

Dl. Danciu: Supunem la vot  propunerea domnului Pleniceanu, respectiv 12 lei mediu urban si 10 

lei mediul rural 

Se supune la vot propunerea domnului Pleniceanu  și se  aproba  cu 9 voturi pentru, 6 impotriva si 0 

abtineri. 

Dl. Danciu: Supunem la vot propunerea domnului Vlad, respectiv 12 lei mediul urban si 6 lei 

mediul rural 

Se supune la vot propunerea domnului Vlad  și se  respinge  cu 6 voturi pentru, 9 impotriva si 0 

abtineri. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  129 / 2022 

 

Dl. Primar: Rugamintea mea este ca ca in decurs de 5 luni de zile , sa nu prindem doar partea de 

iarna, la sedinta din martie sau in aprilie, cand considerati dumneavoastra,ssa facem o analiza si sa stim 

cum mergem in continuare, ca mergem bine pe taxa care este, sa luat o decizie buna, daca nu sa luat 

decizia buna  sa o putem corecta , ne-o asumam astaeste, Dar eu zic ca dupa 5 luni de zile putem sa ne 

facem un calcul sa vedem cat ne factureza ,. de zilele urmatoare , persoana din aparatul de specialitate a 

primarului va monitoriza in fiecare zi cantitatea de gunoi care este ridicata , incercam sa identificam 

familile unde nu sunt containeresa sa le ducem containere, sa-si asume raspunderea pe sacul galben, sacul 

albastru, unde au deja implementat Geoagiu, Geoagiu Bai, Gelmarul si Aurel Vlaicu sa intre si pe 

celelalte zone. La final va las si numarul de telefon al reprezentantului in zona, pentru lamuriri, daca nu 

ma puteti suna pe mine sau pe doamne viceprimar. Vom identifica o persoana care o avem propusa la alt 

punct de pe ordinea de zi  care o sa se ocupe in organigrama, o sa modificam organigrama si o sa 

propunem o persoana care sa se ocupe de mediu si partea de gunoaie, impreuna cu administratorul, Marin 

Fegher, impreuna cu partea de la directia de asistenta, Bogdan Petru si cu maistrul , impreuna trebuie sa 

gestionam problema, Stefanie si Geani Vlad. 

XXX 
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Dl. Danciu: Mai avem de pus in discutie si cererea depusa de catre SC Balastiera Gelmar SRL prin 

care solicita cumpararea terenului in suprafata de 14400 mp, teren pe care in prezent este folosit de catre 

firma conform contractului de inchiriere nr. 6/01.03.2022 

Dau cuvantul reprezentantului firmei, prezent in sedinta, in persoana domnului Voion Adrian 

Dl. Voion: Stau si astept investitia de ceva timp, daca nu stiu daca pot sa cumpar sau nu terenul stau 

efectiv in loc . Am cumparat utilaje , mai pot crea locuri de munca. Daca o deschid mai repede si ii dau 

drumul toata lumea beneficiaza de aceste materiale de balastiera , tota lumea are nevoie .  

Daca o deschid si ii dau drumul pot sa va ajut si cu cantarirea gunoiului, deseurilor, avem cantar 

acolo si va putem ajuta cand vine masina de gunoi.  

Dl. Vlad: Asta este foarte important si util, este o idee buna  

Dl. Voion: cantarul este omologat si va pot elibera bon 

Dl. Primar: Daca imi dati voie, este o cerere din data de 29.06.2022, am mai discutat aceasta cerere 

in alta sedinta, la diverse, dar va grabeati si ati plecat, ce facem cu aceasta cerere , sunteti de acord cu 

vanzarea cu concesiune , cu ce considerati dumneavoastra  si atunci impreuna cu domnul jurist nu am 

stiut ce raspuns sa le dam celor de la societatea care a depus cererea prin dpmnul Voion. Din discutiile 

avute de a gasi varianta de a vinde sau de a concesiona aceea suprafata este nevoie de a trece in domeniul 

privat , pentru a fi scos la vanzare sau concesiune, la ce considerati dumneavoastra, . Acumsunt doua parti 

diferite odata trebuie sa raspundem societati daca sunteti de acord cu vanzarea sau concesiunea doar dupa 

ce trecem in domeniul privat, trebuie sa stie si aparatul de specialitate ce hotarere ve-ti lua pentru a face 

demersurile in continuare . Dar acum ce facem este trecerea terenului in domenuul privat , ma gandesc ca 

nu sunt probleme , dupa aceea dumneavoastra doriti sa luati o hotarare, acum, ca sa stim ce demersuri 

trebuie sa facem pentru ca in ambele cazuri este o procedura ma i lunga  

Dl. Voion: Ma cunoasteti multi dintre dumneavoastra , ce am facut in Geoagiu ca si lucrari , am 

facut le-am terminat , sunt un om de cuvant , cand a fost nevoie de ajutor am venit si am ajutat 

Dl. Pleniceanu: Dar dumneavoastra nu investiti acolo decat daca cumparati sau concesionati ? 

Dl. Voion: Trebuie sa investesc mult acolo, . Si concesiunea imi convine daca o faceti pe 20 de ani . 

Am cumparat deja utilajele necesare , draglina, camioane, excavator, buldoexcavator, se vad utilajele 

acolo in fata. Nu pot sa angajez si nu pot sa repar baracile , numai daca sunt sigur de ceva 

Dl. Pleniceanu: Motivul care este de nu dati drumul este ca nu vindem sau nu concesionam, pentru 

ca aveti inchiriat acest spatiu 

Dl. Primar: Au un contract de inchiriere pentru un an de zile , calendaristic  

Dl. Vlad Ce suprafata de teren este acolo si cate locuri de munca preconizati sa creati 

Dl. Voion:  Aproximativ 1,5 ha , pentru ca mai avem de defrisat, de curatat  si ar fi 5 locuri de 

munca pentru utilaje si inca trei pentru statii . 

Eu am venit in Geoagiu in primavara ecestui an,m tuns iarba voluntar , am facut demolarea centralei 

, am defrisat in Cigmau, am fost la biserica la Homorod am ajutat cand a fost nevoie, consider ca sunt de 

buna credinta .  

Dl. Pleniceanu: Pe ce perioada vreti sa concesionati? 

Dl. Voion: Pe o perioada de 10ani  

Dl. Vlad: In momentul de fata functioneaza balastiera ? 

Dl. Voion: Nu functioneaza la momentul de fata  

Dl. Vlad: Din punctul meu de vedere, am mai discutata asta acum cevatimp cu cei de la ELIS, care 

nu au putut sa faca nimic , va mai spun ceva, dragi colegi, ori cum suntem amarati la Geoagiu noi trebuie 

sa gasim o varianta sa aducem investitori aici , cine creaza un loc de munca este foarte bine , ei platesc 

taxe, platesc impozite . Sediul firmei trebuie sa fie pe Geoagiu ecestea sunt niste lucruri care trebuie puse 

bine la punct  

Dl. Voion: Am cerut un spatiu in Geoagiu, acum cateva luni, sa mut firma aici in Geoagiu si am 

mutat-o. Si  la Balasiera este la fel , are sediul firma pe str. Prunului . nr. 4.Si angajatii tot din Geoagiu o 

sa fie 

Dl. Danciu: Deci, domnilor consilieri sa-i spunem domnului Voion daca suntem de acord cu 

concesiunea sau cu vanzarea terenului  

Dl. Pleniceanu: Eu propun concesiunea terenului, pe o perioada de 20 de ani, din punctul meu de 

vedere  
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Dl. Vlad: Aici discutiile trebuie duse mai departe , pe o perioada de 20 de ani dar depinde si de 

sumele, adica nu este suficient numai atat, concesiune pe 20 de ani este jumatate din ce este, este vorba si 

de suma primita  

Dl. Primar: Acolo trebuie facut un rapor de evaluare 

Dl. danciu: Dansul trebuie sa stie concesionam sau vindem  

Dl Vlad : Daca concesionam balastiera , pentru 3 ani sau 5 ani, punem niste conditii, sa angajeze 

oameni din Geoagiu, sa faca niste investitii, beneficiaza de dreptul de preemtiune in cazul cumparari  

D-na Secretar: Doar daca edifica constructii pe care le intabuleaza  

Dl. Vlad: Eu asa as face, eu ti-o dau pe trei ani  ca sa faci urmatoarele lucruri, daca ai facut ce am 

zis , esti de buna credinta, ti-o si vand . Dar doar daca face investitii  

Dl. Voion: Pe concesiune cu drept de cumparare  

Dl. Piel: Daca ei concesioneaza si dupa aceea ei renunta la concesiune,  noi il scoatem la vanzare si 

vin  alti si-l cumpara, la licitatie 

Dl. Danciu: Mai sunt alte propuneri? 

D-na Secretar: In situatia in care pe terenul concesionat , concesionarul construiecte ceva care se 

poate intabula in cartea funciara , sa apara un imobil proprietatea concesionarului , atunci se poate vinde 

direct terenul aferent constructiei. Tot terenul ce apartine numarului topografic 

Dl Vlad: Atunci este foarte clar, o concesiune pe 20 de ani , daca in acei 20 de ani daca se face o 

constructie sau ce este , conform legii puteti cumpara acel teren  

Dl. Primar: Pana la concesiune trebuie sa vina cu un proiect de management cu ce vrea sa faca 

acolo, care trebuie si respectat 

Dl. Voion: Trebuie sa construiesc deoarece mai am si alte proiecte, confectii metalice cu aparat de 

sudura culaser , obligatoriu doua locuri de munca si un tocator de crengi 

Dl. Danciu: Deci ramanem la propunerea domnului Pleniceanu, de concesiune  

O sa fie un proiect de hotarare cu propunere de concesiune prin licitatie publica  

Dl. Primar: Preselectia se va face in functie de proiectul de management, de ce se vrea acolo, de 

investitie, de tariful de concesiune       

XXX 

 

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

hotarare privind  alegerea președintelui de ședință  pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023. 

Se prezintă raportul Compartimentului Juridic 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.  

Avem doua propuneri Doamna Calugar si domnul Vlad  

Se supune la vot proiectul de hotărâre, și doamna  Calugar Carmen este aleasa ca presedinte de 

sedinta pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, cu un numar de  9 voturi ” Pentru”, 6 voturi 

„Impotriva” si o „Abtineri”. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.     122 / 2022. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 

2022 . 

Se prezintă raportul Serviciului RAGC 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.   123 / 2022. 
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XXX 

 

 La punctul trei 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 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  

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.    124/ 2022. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind clasificarea unui număr de 29 drumuri publice de interes local în categoria funcțională 

corespunzătoare, situate pe teritoriul unităţii administrative Geoagiu, județul Hunedoara. 

Se prezintă raportul Serviciului RAGC 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.  125/2022 

 

XXX 

 

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

hotarare privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu în cadrul comisiilor de 

specialitate organizate la nivelul Liceul Tehnologic Agricol Al. Borza 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. 

In sedinta pe comisii s-au facut propunerile, domnul Coca si domnul Danciu pentru reprezentantul 

Consiliului Local al orasului Geoagiu in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC), din cadrul 

Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, si domnii Piele Marcel si Dîncsorean Aurel pentru reprezentantul 

Consiliului Local al orasului Geoagiu in Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de 

coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, din cadrul Liceului Tehnologic 

Agricol Geoagiu, s-au intocmit buletinele de vot, va rog sa votati  

In urma numarari voturilor exprimate s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al orasului 

Geoagiu in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC), din cadrul Liceului Tehnologic Agricol 

Geoagiu, domnul Coca Nicolaie  cu un numar de  8 voturi ” Pentru”, 7 voturi „Impotriva” si o „Abtineri” 

In urma numarari voturilor exprimate s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al orasului 

Geoagiu in Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in 

mediul scolar si promovarea interculturalitatii, din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, domnul 

Piele Marcel cu un numar de  9 voturi ” Pentru”, 6 voturi „Impotriva” si o „Abtineri”. 

 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   126 / 2022 
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XXX 

 

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

hotarare  privind  desemnarea reprezentantului UAT orașul Geoagiu în  Adunarea Generală a Acționarilor 

la SC ApaProd SA Deva. 

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  

          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.   127/ 2022 

 

XXX 

 

 

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

de hotarare privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor  publice din subordinea Consiliului Local 

Geoagiu. 

 Se prezintă raportul Compartimentului Resurse Umane 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.  128 / 2022 

 

XXX 

Diverse: 

 

 Dl. Primar: Avem doua cereri,  una a doamnei doctor Gabriela Pop, medic de familie, de la Alba 

Iulia, si lucreaza la Urgenta la Orastie, impreuna cu sotul ei, pentru spatiul de la cabinetul medical pentru 

medic de familie, unde a avut doamna Pestean. Acuma sa vedem ce varianta gasim acolo si cum 

propuneti si dumneavoastra, dar eu zic ca este foarte bine sa aducem un medic de familie aici in Geoagiu , 

deoarece noi avem o problema in acest sens , 700 – 800 de persoane nu au medic de familie in urma 

decesului doamnei Pestean. 

Mai este inca o cerere, tot pe acest spatiu,  inregistrata sub nr. 11194/25.10.2022, da la Fundatia 

„Sfintii Marturisitori Ardeleni”, reprezentata de domnul Voichescu Petru, ca vor sa infiinteze un cabinet 

medical de specialitate , cu  program de functionare de luni pana vineri , de ora 8 la ora 20, in fiecare zi 

pe o specialitate , cardiologie, neurologie, pediatrie, diabet nutritie si boli metabolice 

Dl. Primar: Cum vreti voi , dar eu cred ca este mai bine sa aducem medicul de familie in acel spatiu.  

Dl. Coca: Nu mai exista spatii si in alta parte? 

Dl. Primar: O sa identificam si un alt spatiu sa putem da la toata lumea 

Dl. Pele:  Propunerea mea este sa optam pentru medicul de familie  

Dl. Primar: Asa am considerat si eu, dar trebuie sa dam un raspuns cererilor 

Mai avem o problema care am zis sa vedem cum o gandim , datorita cresteri pretului la energia 

electrica avem probleme si in special reclamatii , prin telefon si scrise, cu partea desfasurari activitatiilor 

sportive la terenul de sport de la Gelmar , unde se joaca pe nocturna. Eu zic ca acolo nu s-a depasit 20:30, 

poate ora 21, problema care este, noi avem acolo o hotarare de consiliu prin  care am predat administrarea 

acelor terenuri la Clubul Sportiv Gloria al orasului Geoagiu  si acolo daca nu sunteti de acord sa se mai 

aprinda besurile seara, trebuie sa luat o hotarare sa modificam regulamentul si sa  le trimitem un 



22 
 

amendament . Dar tot aici avem alta hotarare de consiliu  cu regulament la Sala de Sport , ca nu putem la 

sala de sport sa jucam pana la ora 23 si sa orim iluminatul la Gelmar si la baza sportiva . Stiu ca si pe 

mine m-au sunat , mi-a spus si domnul Almasan, doamna Homorodean, ca toti vecini sunt suparati ca uite 

ce economie face primaria , noi avem un contract , o delegare a bazelor la Clubul Sportiv . Clubul Sportiv 

ce are de la noi are regulament pana la ora 22 

Daca dumneavoastra vreti sa veniti cu alte propuneti , va rog, dar este o hotarare acolo prin care ste 

gratuit la Bazele Sportive pentru tineri din Geoagiu , in momentul in care le instituim o taxa sau altceva  

atunci trebuie modificat HCL- ul. Haideti sa vedem ce varianta gasim 

Dl. Pleniceanu: Din punctul meu de vedere, nu vreau sa gresesc cu nimic, intradevar se greseste  si 

eu am fost acolo si am verificat, sunt oameni in varsta si au probleme medicale, intradevar se joaca acolo 

seara, dar nu tot timpul. Ce putem sa le oferim noi acestor copii, ganditiva la asta, ce putem face, chiar 

daca se mai joaca si seara, uitam ca si noi am fost copii si ne jucam, . Nu sta nimeni acolo pana la 12 sau 

unu noaptea , sa joace fotbal. Din punctul meu de vedere este o rautate si se incearca sa se dea vina pe 

primar si pe consilieri . Pana la urma urmei pentru ce s-a facut acel teren , hai sa fim seriosi , copii pana la 

ora 16 sau 17 isi fac temele si dupa aceea merg la joaca. Din punctul meu de vedere este o rea vointa. 

Lumea da vina pe copii din cartier dar nu este adevarat ca merg toti copii si din Gelmar si din Geoagiu, nu 

numei copii de romi 

Dl. Dancsorea; Eu zic ca este suficient pana la ora 20, nu pana la ora 22  

Dl Primar: Masura trebuie luata pentru toate trei , pentru ca noi platim iluminatul la toate  

Dl. Pleniceanu: Din punctul meu de vedere este doar multa rautate  

Dl. Piele: Hai sa punem panouri fotovoltaice si sa se alimenteze singure  

Dl. Primar: Pana venim cu panouri la bazele sportive, haideti sa vedem cand avem rectificarea de 

buget, daca doamna contabila ne poate prinde acolo sa schimbam proiectoarele la toate trei bazele, ca la 

toate trei trebuie schimbate si tot in avantajul nostru este . 

Atunci si doamna Silvia si domnul Almasan pot spune ca daca punem lampi economice putem sa 

lasam pana la 20:30 sa se joace . 

Dl. Vartolomei: Prin adresa inregistrata la sediul institutiei noastre sub nr. 10491/30.09.2022 

Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, Serviciul Logistic, Ne solicita sa eliberam o oferta in 

vederea incheierii unui contract de comodat intere UAT orasul Geoagiu si Inspectoratul de Politie 

Judetean Hunedoara care sa cuprinda: 

- denumirea locatiei destinata postului de politie, casim cultural, scoala, etc. 

- metri patrati 

- adresa 

- perioada pe care se va incheia respectivul contract, ex. 10 ani 

- pretul: Ex. titlu gratuit 

- specificatia faptului ca imobilul nu este gravat de sarcini in prezent  

Dl. Primar: Este vorba despre spatiul unde isi desfasoare activitatea Politia Statiuni Geoagiu. 

Cererea trebuie discutata si analizata foarte bine pentru ca noi vrem sa reabilitam cladire primariei, 

unde au si ei spatiul si sa nu fim impiedicati de acest contract de comodat. Vom vedea. 

 

XXX 

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

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONSILIER JURIDIC,                                                                         

 

         Danciu Aurel Marin                                                           jr. Vartolomei Adrian 

 
 


