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JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 30.01.2023, 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.  

25  din 19.01.2023, 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. 

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,  

dna Cimpoeșu Maria - secretar general, iar în calitate de invitați sunt prezenți dl. Susan Marius – șef 

SRAGC, dl. Pușcașu Gabriel – arhitect șef,  doamna Igna Maria Angela – DAS, doamna Olea Coman 

Corina – Compartimentul Buget, Financiar, dl Șimonați Claudiu și Cristea Alina – salariați CNIPT 

Geoagiu, dna Homorodean Alexandrina – Clubul Sportiv Geoagiu, dna Stancu Ana Maria – SVSU 

Geoagiu. 

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

–verbal al sedintei consiliului local Geoagiu din data de : 27.12.2022, 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 alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2023 – 

aprilie 2023, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2023. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea Programului anual al achizițiilor  publice al oraşului 

Geoagiu pe anul 2023, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2023, datorată de orasul 

Geoagiu, judetul Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 

2023,  pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2022, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local al orasului Geoagiu  

pentru acordarea unui ajutor de urgență,   
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Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru 

trimestrul IV al anului 2022,  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul 

şcolar 2023/2024, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolului de colaborare pentru dezvoltarea sectorului 

turistic din unitatile administrativ-teritoriale: Madaras – judetul Bihor, Geoagiu – judetul 

Hunedoara, Nehoiu – judetul Buzau si Babadag – judetul Tulcea, precum si desemnarea 

reprezentantilor orasului Geoagiu in comisia de implementare a acestuia,  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

11. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Bucovăț din Republica 

Moldova, în vederea implementării proiectului investițional „Achiziționarea de vehicule și 

echipament de deszăpezire, intreținere a spațiilor verzi, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Geoagiu nr. 151/20.12.2022 privind acordarea  unor 

scutiri de la plata  chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință din blocurile ANL 

din orașul Geoagiu, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

13. Proiect de hotărâre 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, 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria 

al orașului Geoagiu  pe anul 2023. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

15. Raport de activitate pe anul 2022 al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu. 

16. Raport de activitate pe anul 2022 al CNIPT Geoagiu Băi. 

17. Raport de activitate pe anul 2022 al Compartimentului SVSU Geoagiu și al Comisiei de apărare la 

nivelul orașului Geoagiu. 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita si incheierea unui contract de 

comodat pentru spatiul in care  își desfășoară activitatea Poliția Stațiunii Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

 

X X X 

 

 

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

hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2023 – aprilie 2023. 

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

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii.  

La sedinta pe comisii au fost făcute două propuneri: domnul Piele Marcel și domnul Vlad Ovidiu. 
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Domnul Piele Marcel anunță că se retrage, astfel încât rămâne numai propunerea pentru a fi ales 

presedinte de ședință domnul Vlad Ovidiu. 

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.     1/ 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2023. 

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

specialitate. La  Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico-financiare,  amenajarea 

teritoriului si urbanism a fost aprobat un Amendament, înregistrat sub nr. 56/26.01.2023, propus de 

domnul consilier Vlad Ovidiu. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre, modificat conform Amendamentului adoptat de Comisia de 

specialitate pentru agricultura,  activitati economico-financiare,  amenajarea teritoriului si urbanism  și se  

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

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   2 / 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind  aprobarea Programului anual al achizițiilor  publice al oraşului Geoagiu pe anul 2023. 

Se prezintă raportul  Compartimentului Achiziții Publice și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii . 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  3/2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2023, datorată de orasul Geoagiu, judetul 

Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

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

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii.  

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  4/2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2023,  pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Se prezintă raportul Direcției de Asistență Socială Geoagiu și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii. 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   5/2023 

 

XXX 

 

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

hotarare  privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav, desfășurată in semestrul II al anului 2022. 

Se prezintă raportul Direcției de Asistență Socială Geoagiu și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii. 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  6/2023 

 

XXX 

 

 

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

de hotarare privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local al orasului Geoagiu  pentru acordarea 

unui ajutor de urgență . 

 Se prezintă raportul Direcției de Asistență Socială Geoagiu și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

discutii. 

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

în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   7/2023 

 

XXX 

 

 La punctul opt 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 IV al anului 

2022. 

         Se prezintă raportul Serviciului Registrul Agricol, Constrol Comercial și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  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.  8 / 2023 

 

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

de hotarare privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 

2023/2024. 

 Se prezintă raportul Compartimentului Juridic si Executari Silite și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  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.  9 / 2023 

 

XXX 

 

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

hotarare privind  aprobarea Protocolului de colaborare pentru dezvoltarea sectorului turistic din unitatile 

administrativ-teritoriale: Madaras – judetul Bihor, Geoagiu – judetul Hunedoara, Nehoiu – judetul Buzau 

si Babadag – judetul Tulcea, precum si desemnarea reprezentantilor orasului Geoagiu in comisia de 

implementare a acestuia 

 Se prezintă raportul  Compartimentului Implementare proiecte  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  Daca in afara discutiilor avute in sedinta pe comisii, mai sunt si alte 

diascutii  

Dl. Dîncșorean Aurel: eu am o propunere. Avem acest Protocol din anul 2017, dar noi nu am ajuns 

să vedem localitățile Nehoiu și Babadag, cred că ar trebui să organizm o excursie ca să cunoaștem și noi 

aceste locuri, pe care vrem să le promovăm, alături de localitatea noastră. 

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.  10 / 2023 

 

XXX 

 

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

proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Bucovăț din Republica 

Moldova, în vederea implementării proiectului investițional „Achiziționarea de vehicule și echipament de 

deszăpezire, intreținere a spațiilor verzi. 

 Se prezintă raportul  Compartimentului Juridic si Executari Silite și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  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.  11 / 2023 

 

XXX 

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

proiectul de hotarare privind completarea HCL Geoagiu nr. 151/20.12.2022 privind acordarea  unor 

scutiri de la plata  chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință din blocurile ANL din 

orașul Geoagiu. 

 Se prezintă raportul  Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  
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Doamna Călugăr Carmen:  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.  12 / 2023 

 

XXX 

 

 La punctul treisprezece 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:  

Doamna Călugăr Carmen:  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.  13 / 2023 

 

XXX 

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

proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al 

orașului Geoagiu  pe anul 2023. 

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

de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  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.  14 / 2023 

 

XXX 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

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

aprobarea atribuirii in folosinta gratuita si incheierea unui contract de comodat pentru spatiul in care  își 

desfășoară activitatea Poliția Stațiunii Geoagiu. 

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

de specialitate. 

Discuții:  

Doamna Călugăr Carmen:  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.  15 / 2023 

XXX 

 

1. Raport de activitate pe anul 2022 al CNIPT Geoagiu Băi. 

Domnul Șimonați Claudiu și doamna Cristea Alina prezintă raportul de activitate al CNIPT 

Geoagiu Băi pe anul 2022. 
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2. Raport de activitate pe anul 2022 al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu. 

Dna Homorodean Alexandrina prezintă raportul de activitate al Clubului Sportiv Gloria al orașului 

Geoagiu pe anul 2022, principalele date privind activitățile competiționale și modul de utilizare a 

subvențiilor prmite de la bugetul local. 

 

3. Raport de activitate pe anul 2022 al Compartimentului SVSU Geoagiu și al Comisiei de apărare la 

nivelul orașului Geoagiu. 

Doamna Stancu Ana – Maria prezintă principalele documente ale Comisiei de apărare la nivelul 

orașului Geoagiu pe anul 2022, precum și activitatea SVSU Geoagiu pe anul 2022. 

 

XXX 

 

 

 

Diverse: 

- Dna Cimpoeșu Maria: prezintă adresa Salvital Hunedoara nr. 20/20.01.2023 înregistrată la 

instituția noastră sub nr. 659/25.01.2023,  privind derularea Acordului de parteneriat încheiat 

între Orașul Geoagiu și Asociația Salvital Hunedoara, considerându-se oportun să continuăm 

această colaborare. 

- Domnul Carașcă Alin: 

1. La Muzeul din Vlaicu un apartament este ocupat de fiul domnului Popescu Vlaicu, se știe ceva de 

acest aspect? 

Dl. Primar: da, familia Popescu are o hotărâre judecătorească din anul 2002 prin care Primaria 

Geoagiu a fost obligată să le atribuie în proprietate un apartament din clădirea Muzeului, 

inschimbul terenului preluat din gospodăria dumnealor pentru construirea Muzeului. Familia 

Popescu este urmașă a inginerului-aviator Aurel Vlaicu. 

2. In sat mai trebuie montate 2 lămpi: una la magazin la Medrea și una pe strada Muzeului, zizavi de 

Guia . 

Dl. Primar: da stim de ele, vom inchiria nacela și le vom înlocui. 

3. În Geoagiu Băi a intrebat cineva de teren de vânzare și l-am indrumat spre zona Nătău. A 

identificat 2 parcele proprietate privată și a aflat că a fost un teren de vreo 3 ha, al Primăriei, care a 

fost vândut recent. Ce ne puteți spune? 

Secretar: Primăria nu a avut teren în proprietate, dar in anul 2016-2017 s-a pus problema unei 

investiții majore prin Ministerul Turismului și trebuia să identificăm un amplasament. Am 

identificat acest teren de 3,7 ha, pentru care am făcut succesiune vacantă, însă el trece în 

proprietatea privată a Statului, prin succesiune vacantă și am dus toate actele la Administrașia 

Județeană a Finanțelor Publice. Am facut demersuri, mai bine de 3 ani, să obținem trecerea lui din 

proprietatea Statului Român în proprietatea orașului Geoagiu, însă nu s-a putut. Probabil acum l-a 

vândut Statul Român, pentru că au solicitat un certificat fiscal, in urmă cu câteva săptămâni.   

 

4. Dl. Primar: doresc să mulțumesc Consiliului Local pentru votarea bugetului, compartimentelor 

pentru prezentarea rapoartelor de activitate, in fiecare an ne dorim creșterea calității vietii în orașul 

Geoagiu. Și în acest an dorim să finalizăm proiectele incepute și să demarăm cel puțin 5-6 proiecte 

noi. Doresc să asigur cetățenii că în Consiliul local toate problemele sunt tratate cu seriozitate, 

chiar dacă astăzi sedinta a durat doar putin peste o ora, sedinta pe comisii s-a desfășurat pe 

parcursul a 5-6 ore. 

5. Dl. Vlad Ovidiu: stimați colegi, în ședința pe comisii am discutat mult mai mult, așa cum spunea 

și dl Primar, am propus un număr de 10 amendamente, au fost discute în parte și mă bucur că 

măcar 3 sunt cuprinse în bugetul local: amenanjarea unui cimitir in Geoagiu, chiar dacă numai la 

faza de avize, inceperea demersurilor pentru un teren de sport in Bozeș și o problemă majoră 

pentru sănătatea publică, asigurarea unor toalete în Cartierul Muzicanților. Suntem la inceput de 

an și fiecare trebuie să-si dea cât mai mult interesul pentru a identifica noi oportunități d einvestiții 

in Geoagiu, bani sunt puțini la buget, bugetul arată așa cum arată și cred că putem să facem mult 

mai multe lucruri în momentul în care avem mai multe venituri la buget.Cred că este foarte 
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important PUG-ul, care trebuie finalizat cât mai repede. Trebuie să discutăm despre zona 

industriala, unde să vină investitotir pentru a crea locuri de muncă, la fel trebuie să discutăm mai 

mult desore turism, să identificăm noi modalități de a prelungi anul turistic. 

La ședința pe comisii am solicitat informații cu privire la ajutorul de incalzire, acela de 320 

lei/lună, nu am primit nici un răspuns, avem persoane care se incadreaza, avem lista cu beneficiari. 

Dna Igna Angela: este vorba de legea consumatorului vulnerabil, nr. 226/2021, da, avem 195 de 

beneficiari, care au depus cererile in luna noiembrie și s-a emis dispoziția de acordare  a ajutorului 

pentru tot sezonul rece. Cereri se mai pot depune dar ajutorul se acorda doar de la intai al lunii 

următoare, pentru lunile rămase. Sunt niste conditii privind bunurile sau sumele detinute, care 

exclud de la acordarea lui. 

Secretar: nu am inteles despre ce ajutor este vorba, dar voi transmite pe grupul Consiliului Local 

lista cu beneficiarii.   

6. Dl. Pleniceanu Mihai: in legătură cu datornicii la taxe și impozite, sunt peste 1 milion lei blocați în 

restanțe, cum să putem face ceva când atâția bani sunt blocați. Dorim o situație nominală cu cei 

care au restanțe si ce s-a facut până acum. 

Dna Călugăr Carmen: se fac demersuri de executare silită, nu există riscul prescrierii dreptului de 

a recupera creanțele.  

Dl. Primar: Compartimentul Executări silite va prezenta un raport la următoarea sedinta pe 

comisii, s-au recuperat sume importante și avem in procedură de executare toate debitele restante. 

 

XXX 

 

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

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR GENERAL,                                                                         

 

 Călugăr Carmen Maria                                                                jr. Cimpoeșu Maria 
 


