
JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 14.11.2022, ora 11,00,  în ședința extraordinară, convocată de îndată 

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință extraordinară, convocata de îndată, s-a făcut prin 

Dispoziția primarului nr. 340 din 11.11.2022, cu respectarea dispozițiilor legale. 

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

domnul consilier Vlad Ovidiu. 

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

este legal constituită. 

Doamna Calugar Carmen,  preşedintele de ședință ales prin Hotărârea nr. 122/ 31.10.2022, 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 – director executiv DAS Geoagiu, Olea Coman Corina – Compartimentul buget, 

Financiar  si domnul  Hategan Adrian – instructor trupa de dansuri The  Power Geoagiu. 

 

Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă citire 

procesului – verbal ale ședinţei din data de  31.10.2022, nu sunt obiecțiuni și este supus spre aprobarea 

consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

 

X X X 

 

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

 

 

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

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Clubului Sportiv 

Gloria al orașului Geoagiu  pe anul 2022 . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

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

Geoagiu, județul Hunedoara  la  Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune locală 

pentru pescuit) din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului “Construirea de 

insule ecologice digitalizate in Orașul Geoagiu”, descrierea, necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al investiției propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice faza PT și DTAC 

pentru proiectul ”Capelă mortuară, oraș Geoagiu, sat Gelmar”.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

 

X X X 

 

Dna Președinte Călugăr Carmen propune să i se acorde cuvântul domnului instructor de dans, 

care va prezenta consiliului solicitările pe care le are pentru activitatea competițională a trupei de dans. 



Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 Dl. Hategan Adrian: Trupa de dansuri ”The Power” a Casei de Cultură I.B. Deleanu Geoagiu 

este afiliata la multe federații de dans din Romania, de dansuri moderne, sunt dansuri de masa sau 

dansuri sociale . Suntem afiliati la cinci federatii de dansuri sociale sau moderne si suntem colaboratori 

la Federatia Romana de dansuri. Copiii nostri au adus merite extraordinare , copiii fiind in competitie si 

datorita meritelor, au avut multe realizari. Doresc sa multumesc, pe aceasta cale, pentru ca ne-ati ajutat, 

la transport , cu cazarea si cateodata la participare . Fiecare parinte a contribuit cu ceva, la costumatie, 

fiindcă este foarte scumpa  si alte ajutoare, mai minimale din partea parintilor . Am fost pe podiumul 

concursurilor la care am participat , acum nu toti copiii au obtinut medalii, altii au luat mentiuni sau 

diplome de participare . Anul acesta am fortat un pic nota si am trecut de la incepatori la faza de 

avansati  sau mai bine spus semiprofesionisti. Noi ne-am calificat si am ajuns la faza de campionat 

european , fetele de la THE POWER au castigat calificarea, prin preselectia de la Bucuresti, au castigat 

dreptul de a participa european la campionatul care a fost in Croatia . Noi nu am putut sa participam 

acolo din cauza lipsei banilor, era vorba de bani pentru transport, cazare si masa, undeva la 500 euro pe 

copil . Am copiii care dupa 8 ani de zile sunt profesionisti . Avem copiii si din Orastie , pe langa cei din 

Geoagiu si din satele apartinatoare, cu care fac aceasta activitate . Eu sunt persoana fizica autorizata , am 

firma in care actionez, iau o cota parte de la parinti, din cheltuieli, in suma de 70 lei/luna , vreau sa fiu 

transparent, in primul rand . Copii sunt in jur de 15-16. As dori sa primesc si alti copii din Geoagiu , dar 

problema este ca ei nu au cei 70 de lei sa- mi dea mie, bani necesari la transportul meu. 

 Va dati seama ca nu este o suma foarte mare, consumul de benzina, eu locuiesc in Deva, dar vin 

pentru copii. Ma simt adoptat de Geoagiu, imi place foarte mult aici, datorita copiilor, datorita parintilor 

care isi aduc acest aport. 

Trecand la alta ordine de idei, nu am putut sa mergem la acest concurs, sa stiti ca este o loterie, 

gasim sponsori, gasim ce gasim, tot ce se intampla este din cauza lipsei banilor. Eu colaborez si cu 

Deva, astfel incat am lasat locul celor din Deva, dar profesional nu a fost bine ca au aparut discuti, uni 

parinti au spus ca daca noi nu mergem la competitia respectiva noi o sa renuntam la trupa de dansuri. Si 

ceilalti copii care si-ar dori sa vina nu au bani necesari, bani care trebuie sa mii dea mie , intelegeti. 

Acum, va prezint viitorul nostru care este in felul urmator, eu sunt afiliat prin prezenta pe care o 

am internationala in cadrul SCOADRA MIA din Italia , acolo am fost dansator cu cei din Milano si 

acolo activezsi avem o colaborare cu televiziunea RAI UNO. Acestia ne  invita la un concurs, am 

dovada, organizat de catre Ministerul Italian . Ca sa ajungem aici este un pic mai greu, necesita multe 

acorduri si este un sistem mai greu , plus de asta parinti vor trebui sa plateasca si o asigurare de viata . 

Eu am fost ;bigat sa fac tot felul de cursuri ca sa fiu autorizat , am facut aceste cursuri si acum merg mai 

departe . Una este Italia, care ne cheama si este foarte greu sa ajungem acolo si din prisma faptului ca 

multi sunt minori , am o singura fata care are 18 ani , mai asteptam cativa ani ca sa fie si seilati majori , 

cand nu o sa avem nevoie de atatea cate , doar de incredintarea parintilor  

Cum sa vazut , pana acum, la toate concursurile la care am participat, am pus Geoagiu la loc de 

cinste, impropriu spus pe harta, un pic de modestie, imi cer scuze , dar pe noi ne cunoaste toata tara, 

Bucuresti-ul,  Brasov-ul, Oradea, Timisoara, lumea ne cunoaste si stiu ca vin cei de la Geoagiu, deci ne 

cunosc. Nu am venit aici sa ma imbogatesc, am venit aici sa ajut copii, sa faca ceva ce le place, la mine 

totul este o pasiune.  

Cand am fost copil am participat la Nurenberg la campionatul mondial de STIPDANCE, sunt 

campion mondial,acestea sunt pentru a ma cunoaste mai bine . Deci se poate, dar trebuie sa fim ajutati, 

fara ajutor noi nu putem sa facem aceste lucruri  

Mai avem variante de concursuri si in Franta si in Spania, pentru viitor.  

Eu am facut o mica prezentare la ce avem de-a face pe viitor , aveam mai multe de spus ca sa ne 

facem cunoscuti, dar ati vazut si dumneavoastra trofeele obtinute , diplomele. 

Eu o sa fac o retrospectiva, o prezentare a activitatii noastre, desfasurata in de-a lungul anilor de 

activitate, pe fiecare luna in parte in ceea ce priveste: concursurile la care noi am participat, premile pe 

care noi le-am luat, antrenamentele – cum le facem si o sa vi le prezint intr-un dosar, repet, defalcat pe 

fiecare luna in parte, sa vedeti si dumneavoastra ca noi chiar avem activitate . Copii nostri merg la 

diferite activitati, la strangeri de fonduri , etc.  



Noi am depus o cerere in luna februarie 2022, catre dumneavoastra, prin care va prezentam 

concursurile la care vrem sa participam in acest an, concursuri care s-au desfasurat in diferiate date ale 

anului. Am facut aceasta cerere catre Consiliul Geoagiu ca sa solicitam un ajutor din partea 

dumneavoastra , ne tebuia o suma de 10 000 de lei , care insemna ajutorul dumneavoastra fata de noi, 

adica, plateati trupei de dansuri transportul cu autocarul, eventual cazarea, dace este nevoie, masa 

copiilor, ceva de manca simplu si mai tebuie platita taxa de participare, care este primordiala. Aici prin 

acord cu parinti si cu primaria vrem sa ajutam acesti copii sa mearga mai sus , acum sunt incepatori, dar 

au devenit si profesionisti dintre ei. Dar cu pasi marunti o sa facem mai multe sa ajungem la 

profesionisti. Ar fi pacat sa punem copiilor frana acum cand au devenit foarte buni, asta ne-o confirma 

concursurile la care am participat  

Si am mai solicitat pe langa acestea, pentru ca tot dumneavoastra ati facut acele treninguri, cu care 

ne-am prezentat peste tot, datorita faptului ca fetele au crescut , nu mai sunt bune si atunci avem nevoie 

de altele. Si pentru acest echipament , ca propriu zis acesta este echipamentul nostru cu care ne 

prezentam la competitii. 

Pe acest echipament scrie trupa THE Power a orasului Geoagiu , cum a scris si pana acum, pentru 

ca noi reprezentam Geoagiu, noi reprezentam peste tot acest oras, asta vreau sa intelegeti  

Cam asta a fost ce am vrut sa va spun si va multumesc ca am fost ascultat si va stau la dispozitie 

cu alte completari. Decizia va apartine. 

D-na Calugar: O sa analizam cererea dumneavoastra si o sa primiti raspunsul nostru  

Dl. Hategan Adrian: O sa depun si o cerere in acest sens 

Dl Primar: Eu vreau sa-i multumesc domnului  Hategan Adrian pentru activitatea pe care o face cu 

trupa The Power si cu trupa de copii, incepatori, chiar saptamana trecuta, aici in sala de sedinte, ne-au 

prezentat cele doua trofee, de la Deva si de la Brasov, unul de locul unu si unul de locul doi. Eu vreau 

sa-i felicit si pe parinti , am vazut ca de fiecare data sunt alaturi de copii, eu zic ca in momentul in care 

va fi gata casa de cultura aceste trofee vor fi duse toate acolo, diplome, medali, tot ce au obtinut si cu 

siguranta veti avea sustinerea noastra in continuare.  

La discutia pe care am avut-o saptamana trecuta, cu copiii, ne spuneau daca ii putem ajuta cu un 

echipament de deplasare , un trening care sa fie inscriptionat cu sigla noastra,  a orasului Geoagiu. Sa 

incercati sa obtineti o oferta in functie da marime si sa ne le trimite-ti noua ca sa poata fi centralizate si 

apoi impreuna cu contabilitatea sa vedem ce varianta gasim in perioada urmatoare. Cum spuneati si 

dumneavoastra trupa reprezinta orasul Geoagiu, sigla noastra trebuie sa fie vizibila, eu zic ca aveti 

sustinerea mea si a Consiliului Local. 

Dl. Pleniceanu: Cati copii aveti in echipa? 

Dl. Hategan Adrian:  Avem sase profesionisti si inca 15 copii mici. Poate in cadrul Casei de 

cultura se gaseste la un moment dat un post pentru ca eu sa fiu angajat, binenteles cu examen, atunci nu 

o sa mai fie nevoie de bani pentru acest lucru, atunci pot sa vie mai multi copii sa se descopere.Si atunci 

nu o sa mai fie nevoie de bani parintiilor, sunt multi copii care s-au lasat din cauza lipsei banilor 

Dl. Primar: Cand va fi gata casa de cultura o sa incheiem un contract de prestari servicii, pentru 

aceasta activitate si atunci poate prindem mai multi copii, sa nu mai plateasca parintii .  

        

X X X 

 

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

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

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

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Calugar:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.    130/ 2022. 

 

 



X X X 

 

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

hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Clubului Sportiv Gloria al orașului 

Geoagiu  pe anul 2022 . 

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

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Calugar:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   131 / 2022. 

 

 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea plăţii contribuției pentru anul 2022, datorată de orasul Geoagiu, județul 

Hunedoara  la  Asociaţia FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acţiune locală pentru pescuit) din 

bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora. 

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

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Calugar:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect. 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.    132/ 2022. 

 

X X X 

 

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

aprobarea depunerii si implementării proiectului “Construirea de insule ecologice digitalizate in Orașul 

Geoagiu”, descrierea, necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.  

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate, precum și amendamentele transmise de comisii. 

Discuții:  

Doamna Calugar:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse prin amendamentele transmise de 

comisiile de specialitate  și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe articole cât și în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.    133/ 2022. 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice faza PT și DTAC pentru proiectul 

”Capelă mortuară, oraș Geoagiu, sat Gelmar”. 

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Calugar:  La ședința pe comisii ne-au fost prezentate detaliile referitoare la acest proiect 

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

în ansamblul sau. 

 



Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.    134 / 2022. 

 

X X X 

 

Diverse: 

Dl. Danciu: Vreau sa intreb pe domnul Primar, ce se intampla cu coborarea de pe podul de peste 

Mures spre strada unde locuiesc, pentru ca este o bordura foarte mare la coborarea de pe sosea, ne 

stricam masinile. 

Dl. Primar: Am vorbit cu constructorul, Drupo, au spus ca o sa vina si o sa repara trecerea 

Dl. Danciu: Este prea abrupta coborarea de pe pod 

Dl. Primar: Am vorbit cu domnul Simina si a zis ca o sa trimita pe inginerul de la ei si o sa repare 

problema  

Noi in perioada urmatoare , dar aici trebuie sa avem si sprijinul dumneavoastra, a consiliului local 

, pentru ca fiecare aveti cate o zona repartizata , referitor la instituirea taxei de salubrizare si a modului 

de incasare , completarea declaratiilor prin care omul isi asuma raspunderea fata de cate persoane sunt in 

gospodarie. Noi am gandit un model de anunt, care va fi pus si pe pagina de internet a primariei, la 

afisiere pe sate, la magazinele alimentare de pe zone . Dar aici va trebui sa va implicati si 

dumneavoastra, noi o sa repartizam doua sau trei persoane din cadrul aparatului de specialitate a 

primarului , dintre angajati, care in decursul luni, pana la final si luna viitoare pentru incasare, sa facem 

deplasare in teren, la Aurel Vlaicu, Gelmar, Homorod, Bozes, Valeni Mermezeu , Cigmau Renghet si 

Bacaia si am lasat Geoagiu pentru ca lumea se va deplasa la sediul primariei, dar trebuie sa fie informati. 

Pe aceste zone o sa trimitem personal de la noi sa se poata completa acele declaratii si pentru a se incasa 

taxa de salubritate. Sa incercam in satele mai mari, de exemplu in Aurel Vlaicu, sa incercam in doua 

zile, dar la celelalte sate, care sunt mai mici, eventual o singura zi.sa avem un angajat care sa stranga 

acele declaratii si eventual sa colecteze, de luna viitoare, incasarile . 

Bineînteles obligatoriu este sa vina la taxe si impozite pentru asi plati taxa , 12 lei pentru localiatea 

Geoagiu iar 10 lei pentru satele apartinatoare  

Ati vazut si dumneavoastra si pe net si in presa ca majoritatea dintre primari au mers pe tarifele 

maxime , chiar daca colegul nostru dl. Vlad a avut o iesire pe facebook in care ma acuza pe mine ca eu 

am propus cea mai mare taxa di judetul Hunedoara , vreau sa se uite la Calan, unde este primar PNL, 

este 14 lei iar la moi este 12 lei si 10 lei, datorita noua a tuturor care am luat aceasta hotarare , Deva are 

tot 14 lei . Daca mai aveti intrebari referitoare la plata, de exemplu de ce locuitori din Gelmat trebuie sa 

plateasca mai putin fata de locuitori din Geoagiu, care plateste 12 lei, este o lege prin care asa s-a hotarat 

ca satele apartinatoare sa aiba tarif diferentiat, dar nu ne spune nici la jumătate , nici la un sfert . Dar eu 

zic ca  a fost o gandire echitabila , nu puteam sa mergem cu aceelasi tarif peste tot  ca asa ne indica 

legea , trenuia sa fie diferentiat  

Referitor la anumite zvonuri, care le-am auzit pe zona, ca PNL a propus 6 lei pe sate  in sensul ca, 

gunoiul se va ridica doar intr-o singura zi pe luna, nu este adevarat, deocamdata gunoiul menajer se va 

ridica saptamanal si dupa cum stiti se merge dupa graficul vechi in prima saptamana a luni se ridica 

sacul galben si menajer, urmatoarea saptamana doar menajerul , urmatoarea saptamana menajerul si 

sacul albastru si dupa aceea doar menajerul. Deci incontinuare se va nerge pe patru ridicari , nu stiu de 

unde au ajuns discutiile ca se va ridica doar odata pe luna . Am vorbit cu Supercom-ul si cu cei de la 

ADI ca avem o problema la agentii economici si dupa sedinta o sa vina un reprezentant de la ADI pentru 

a clarifica situatia referitoare la agenti economici . Noua ni s-a spus in prima faza, cand a fost domnul 

Stoaian aici, ca la agenti economici va veni masina si va cantari materialul si va lasa un bon de aviz , 

poate sa va confirme domnul consilier Carasca , vine masina iti goleste containarul de 240 si scrie pe 

aviz acolo golit recipient de 120 , rar de exemplu, la dl. Crasca poate la el este mai voluminos  dar poate 

la Vacanta, la dl. Achim baga si ce a strans de la casute  si atunci noi cum incasam bani de la Ceres pe 

acel container de 120 sau de 240 si cum incasam . Aici avem o neclaritate , Simeria a venit cu ideea sa 

se plateasca de catre agenti economici in functie de angajati , hai sa fim seriosi nu a re nici o treaba una 

cu alata . Dau un exemplu poate fast food-ul, de la noi din Geoagiu, poate ca intr-o luna de zile poate sa 

aiba 20 d tomberoane pline si are un singur angajat, in comparatie cu un magazin care toata ziua scoate 

ambalaje  si poate are cinci angajati, de ce sa se plateasca in functie de numarul de angajati, eu zic ca nu 



este relevant, eu zic sa se plateasca cat depui atata platesti . Am zis ca la agenti economici, cand se 

ridica, sa se scrie acolo cu o aproximare ce cantitate se ridica, ca de la firma cineva semneaza cand se 

ridica gunoiul, ca sa stim noi cati bani trebuie sa luam la agentul economic . La sfarsitul luni agentul 

economic trebuie sa vina la noi si completeaza o declaratie si vine cu cele patru bonuri de la ridicarea 

gunoiului, iar in functie de asta plateste gunoiul, pe ce ii luam bani  

Dl. Groza: Eu ma ocup de comert, 95% din gunoi meu nu este menajer, sunt doar cartoane si 

hartie, este reciclabil.   

Dl. Primar: Este foarte bine daca am avea de la agenti economici  si de la 90 % din populatie sa 

avem numai reciclabil ar foarte bine ca ar scadea taxa foarte mult. 

Referitor la colectarea gunoiului, au fost discuti sapatamana trecuta, ca nu s-a ridicat, am mai 

discutata asta dar incepand de saptamana ceasta o sa intre in normal si nu o sa mai fie probleme. Cand o 

sa fie selectivul o sa se ia selectivul si cand o sa fie menajerul o sa se ia doar menajerul , nu o sa mai fie 

probleme 

Incercati sa respectati programul de colectare si totul o sa fie bine si pentru agenti economici  

Dl. Groza: Eu trebuie sa scot dimineata gunoiul si nu stie dupa ce gunoi se vine 

Dl. Primar: Exista un grafic care trebuie respectat. Mai avem o problema , cum avem noi agenti 

economici, se va veni intr-o zi special pentru agenti economici , sa nu imi spuneti mie ca atunci cand 

vine masina joia si merge la Aurel Vlaicu si ridica de la cele trei magazine, din Gelmar de la ce doua si 

dupa aceea urca la Geoagiu Bai, daca vine lunea la Aurel Vlaicu normal ca ia de la agentii economici 

Dl. Groza: Sunt societati care nu au gunoi deloc. La magazinele de haine nu se genereaza gunoi, 

de exemplu 

D-na Calugaru: Aceste magazine ce fac cu ambalajele? 

Dl. Groza: Nu au ambalaje, ei au saci. Au doar container de gunoi menajer 

D-na calugar: Atunci plateste gunoiul menajer, plateste ce se ridica 

Dl. Piele: De cand intra si sacul verde, cel pentru sticle si borcane, de cand intra in vigoare  

Dl. Primar: Deocamdata doar in cele selective , clopotele care le avem pe principala, doar acolo va 

fi deocamdata . La persoane fizice , acasa, va fi deocamdata pana va veni noul operator pe cele trei zone, 

va fi acel toberon pentru menajer , sacul galben si sacul albastru 

Dl. Dancsorean: La persoanele fizice cum sa definitivat platitul gunoiului  

Dl. Primar: In prima etapa  dumneavoastra trebuie sa veniti, fiind din Geoagiu, la sediul primariei 

si sa completati aceea declaratie in care treceti membri familiei  si incepand din luna decembrie , cand 

va fi prima facturare pentru cele sase zile din octombrie si luna noiembrie o sa patiti 12 lei /persoana  

Dl Dancsorean: Indiferent de cantitatea de gunoi? 

Dl. Primar: Deocamdata asa  va fi 

Dl. Dancsorean: Declaratia se va completa intodeauna la plata sau doar acum 

Dl. Primar: O singura data , acum la inceput, si ia ramane valabila pana se schimba ceva in 

gospodarie, daca sunt modificari trebuie sa veniti sa le actualizati. Avem un program la contabilitate in 

care am trecut taxa de salubrizare , cu pesoane cu totul . Noi ain acest program am trecut persoanele care 

sunt trecute in registrul agricolsi dupa aceea in functie de oameni care au venit saisi clarifice situatia am 

modificat aceste date, in functie de declaratia omului  

Dl. Groza: Daca sunt cinci persoane in familie, de exemplu, ce container le da? 

Dl. Primar: Unde sunt mai multe persoane o sa primeasca tomberon mai mare. Noi am cerut acum 

400 de containere si de 120 si de 240, unde sunt peste trei in familie o sa primeasca de 240. Am facut de 

saptamana trecuta adresa sa vina sa inlocuieasca containerele selective, pentru ca sunt stricate, si la 

persoanele fizice unde sunt defecte , avem o saptamana si nu am primit nici un raspuns . Daca nu 

primim raspuns trebuie sa gasim noi o firma care vinde recipienti de colectare, maro sau verde, si sa 

cumparam. Problema care este, ar trebui ca toata lumea sa aiba container. Noi luna viitoare trebuie sa 

luam bani la om, pe ce luam daca nu are tomberon 

Dl. Pleniceanu: S-a facut un calcul referitor cam cat ar incasa primaria de la populatie, pe luna  

Dl. Primar: In jur de 560 mii lei pe an . Daca ar plati toata lumea atata vom incasa 

Dl. Pleniceanu Daca nu se plateste gunoiul se intra la impozit  

D-na Calugar: Da, se intra conform programului la taxe si impozite 



Dl. Primar: Biroul taxe si impozite, programul, centralizeaza tot ce ai , nu doar impozitul, ai 

amenzi , tot ce ai. 

Ce trebuie explicat oamenilor, dupa 15 zile daca nu isi achita taxa de gunoi , intra majorarile. 

Lumea trebuie sa vina si sa plateasca. 

Saptamana trecuta am semna somatiile pentru cei care aveau plati restante la sfarsitul lui 

septembrie in care undeva la 500 sau 600 de instintari am trimis , acolo, din ce am vazut pe ele , cam 80 

% era taxa de salubritate , acolo vor merge si penalitatiile . M-am uitat la una in care era doar taxa de 

salubritate , ca avea platit impozitul, la 1000 de lei 300 lei erau penalitatiile, majorarile. Trebuie 

instintati un pic ca dupa aceea ei spun ca de ce am luat atatie bani. 

Dl. Danciu: Ce se mai aude cu reducerea de 50 % la facurile de energie si gaze  

Dl. primar: Au spus ca se va aplica, dar nu stiu de cand, nu au clarificarea sigura, ei au dat 

oradonanta de guvern in care sunt obligati sa faca reducerea dar nu se spune de unde ia bani sa ii dea la 

operator  

Dl. Pleniceanu: Ce se intampala cu lucralile facute de firma STRABAG la drumul din joseni, 

apuca sa faca coborarile de pe sosea pana vine zapada 

Dl. Primar: Ei asa au spus, saptamana viitoare fac lucrarile, saptamana trecuta am fost pe teren, in 

doua zile cu dirigintele de santier, constructorul de la Strabag si am vazut zonele unde sunt accesul la 

portile oamenilor, sunt unele zone unde este greu de intrat . Ei u venit cu varianta ca in proiect nu au 

prinse accesul in gospodari , nu au preluarile de apa, eua m spus ca daca nu a u fost prine sa le aduca la 

starea initiala ca inainte mergea apa pe sant , omul putea sa intre in curte . Asa am avut taraboiul si cu 

DRUPO pana au facut accesul la oameni, in Geolmar si Geaogiu Suseni si Josedni. Au zis ca o sa se 

rezolve. Au zis sa avem rabdare sa vina si cu al doilea strat si dupa aceea fac si accesul la oameni si 

acostamentele de drum .  

Mai astept pana miercuri si de joi fac iarasi o convocare la la dirigintele de santier si constructor  

Dl. Pleniceanu : Aceasta problema trebuie rezolvala,  ca s-au rasturnat masini in aceste santuri. 

D-na Calugar: Dam cuvantul domnului Susan 

Dl. Susan:  Vreau sa va spun cateva cuvinte despre programul de inregistrare sistematica , 

intabularea gratuita, dupa cum o stim cu toti. Noi saptamana trecuta, in data de noua, am afisat pentru 

doua sectoare , sunt planurile cadastrale acolo, ultimele sectoare prinse, eu incerc sa vi le descriu inte 

niste limite naturale, sa va dati cu toti seama unde sunt, un sector este pe Cigmau, partea cuprinsa intre 

drumul care vine de la Bobalna la Geoagiu si un drum de exploatare care porneste din camp, primul 

drum de la drumul Cigmaului si se incheie in intravilan ,este unul dintre sectoare si al doilea sector 

afisat este pe Geoagiu, este vorba de fosta livada a Statiuni, in Ferma 4 , pe Tiles, este un sector mai 

mic. Insa ce rugaminte am eu, perioada de afisaj este pana in 03.01.2023, sigur ca aici se ia in calcul si 

sarbatorile , este perioada in care se depun contestatii. Rugamintea mea este sa mai anuntati si 

dumneavoastra oameni, care din pacate  nu prea colaboreaza Nu avem probleme in aceasta zona, dar 

sunt probleme in alte zone foarte mari, referitor la inregistrarea sistematica . De preferat ar fi ca oameni 

in aceasta perioada sa vina si sa isi verifice planurile cadastrale , daca totul este in regula  si daca nu este 

in regula sa se depuna contestatie . 

Noi am incercat sa venim in sprijinul cetatenilor si am considerat ca sa se faca aceasta inregistrare 

sistematica , am vorbit cu topografi , dupa ce se temina si perioada de contestatii , vin extrasele de carte 

funciara si totul ramane definitiv sa facem si trasarea in teren . Trasarea parcelelor in teren inseamna 

cum a ramas definitiva cartea funciara , atunci nu mai apare dubi ca in acte este o suprafata si in teren 

este o alta suprafata , nu , ce este in act este si in teren , iar modificari la aceste parcele nu le mai poate 

face decat instanta de judecta, printr-o Hotarare Judecatoreasca , ele sunt definitive. Sigur ca topograful 

a zis , ca eu vin, fac aceasta treaba dar sigur ca fac niste cheltuieli   si s-a solicitat 100 lei de parcele . 

Acum eu zic ca este putin pentru ca daca trenuie sa intabulezi o parcela de teren, sa platesti topograf, sa 

plateste taxele la OCPI, te costa undeva la 700 sau 800 de lei, poate chiar mai bine. Noi am facut 

anunturile, le-am pus peste tot ,inclusiv pe pagina Primariei, dar nu am putut srie acolo ca se percepe 

aceasta taxa , acest tarif, pentru ca acesta este o intelegere intre topograf si persoana respectiva, care nu 

doreste nu este nici un fel de problema, poate sa inteleaga cu alt topograf, are extrasul de CF. in care 

sunt coordonatele , poate sa-si traseze limitele in teren  



Acum trei saptamani am avut un sector de trasat , la Cigmau, vreau sa va spun ca a fost un esec 

total, a venit un singur om. Noi am adus topografi din judetul Alba, sambata, si a venit o singura 

persoana  

Aceasta situatie este preluata si de catre APIA , ea se regaseste in baza nationala de date, poate 

OCPI opera in acestea. El chiar daca merge la APIA si are terenul pe planul sistematic si pune terenul pe 

un alt amplasament o sa aiba probleme  

La Geoagiu a fost altceva, oameni au venit, chiar si la Cigmau au venit, dar si topografi au spus ca 

in conditiile acestea ei nu mai vin, noi nu ne acoperim nici transportul .  

Va rog si pe dumneavoastra sa mai discutati cu oameni si sa le spuneti de importanta acestor 

lucruri si pentru a lamuri situatia  

Dl. Piele: Trebuie explicat oamenilor ce inseamna digitalizarea , care este gratuita si altceva este 

trasarea  care se plateste de catre proprietari, se plateste separat. Eu asa am patit in zona unde am eu 

terenuri. Nu toti consilieri sunt specializati in asa ceva, eu stiu ca m-am intalnit cu asa ceva  

Dl. Susan: In acest program de inregistrare sistematica omul nu plateste nimic, este inscrierea 

definitiva in cartea funciara a parcelei. Noi vrem ca toti proprietari de acolo sa intre cu suprafelele care 

le au,  in actul de proprietate         

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

lucrările ședinței. 
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