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JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 16.02.2023, ora 11,00,  în ședința extraordinara  

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință ordinara s-a făcut prin Dispoziția primarului nr.  

111  din 09.02.2023, cu respectarea dispozițiilor legale. 

La ședință sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție, lipsind nemotivat domnii 

consilieri Urșica Liliana Rodica și Vlad Ovidiu. 

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

legal constituită. 

Întrucât președintele de ședință ales prin HCL Geoagiu nr. 1/30.01.2023 lipsește de la sedință, este 

necesar, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul 

administrativ,  să fie ales un  preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care 

conduce şedinţa . 

Se solicită propuneri pentru președinte de ședință. 

Domnul Dîncșorean Aurel  propune ca presedinte de ședință pe domnul Coca Nicolaie. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot  propunerea ca domnul Coca Nicolaie să fie ales președinte de ședință, pentru 

ședința extraordinară   din data de 16.02.2023,  si se  aproba cu unanimitate de  voturi.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  16/16.02.2023. 

Domnul Coca Nicolaie preia conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de 

drept domnul Primar, Cărăguț Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului, iar în calitate de 

invitați sunt prezenți dl. Susan Marius – șef SRAGC, dl. Pușcașu Gabriel – arhitect șef,   domnul comisar 

șef de poliție Mihăeș Dan și dna inspector Gura Nevena, din cadrul IPJ Hunedoara – Biroul pentru 

protecția animalelor . 

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 30.01.2023, nu sunt obiecțiuni și este supus spre aprobarea 

consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

X X X 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea 

activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor in județul 

Hunedoara și a Planului tarifar pentru serviciile de salubrizare al județului Hunedoara.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind 

deșeurile menajere și similare din  județul Hunedoara – 2023. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentelor suport și a Documentației pentru 

atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect : ”Delegarea serviciului de salubrizare în zona 

de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara să organizeze procedura de 

achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze contractul 

de delegare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat, al obiectivului de 

investiții  ,,CONSTRUIRE POD PE RAUL GEOAGIU SPRE ACCES CARTIER ROMI, 

APARTINATOR UAT ORASUL GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA’’. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Raport de activitate pe anul 2022 al Asociației Proprietarilor de Pajiști și a Crescătorilor de 

Ovine Geoagiu. 

 

 

Domnul Primar, în calitate de initiator, anunță că retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Devizului General actualizat, al obiectivului de investiții  ,,CONSTRUIRE POD 

PE RAUL GEOAGIU SPRE ACCES CARTIER ROMI, APARTINATOR UAT ORASUL 

GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA’’, întrucât s-a constatat că mai sunt necesare o serie de 

verificări privind prețul lucrărilor. 

 

 

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

 

X X X 

 

Domnul președinte Coca Nicolaie propune ca lucrările ședinței să fie incepute cu invitații din cadrul 

IPJ Hunedoara. 

Domnul comisar șef de poliție Mihăeș Dan prezintă dispozițiile legale în vigoare privind protecția 

animalelor, obligațiile deținătorilor și sancțiuni, fiind întocmit și semnat Procesul verbal înregistrat sub nr. 

775783/1498/16.02.2023.  

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de 

salubrizare ȋn cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor in județul Hunedoara și a Planului 

tarifar pentru serviciile de salubrizare al județului Hunedoara, precum și solicitările de modificări și 

ajustări formulate de UAT-urile membre ale ADI SIGD HD privind modificarea și completarea 

documentațiilor. 

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

Discuții:  

 Dl. Pleniceanu Mihai: planul tarifar este calculat la prețurile de acum, dar cine știe ce va fi peste 2-

3 luni, cât vor crește prețurile, trebuie să le explicăm la oameni cum stau lucrurile in mod real. 

Dna Nyeste Iulia: dacă vor încheia oamenii contracte și nu plătesc, atunci trebuie sa plătească 

Primăria? 

Secretar: nu. Lucrurile stau așa: operatorul va incheia contracte cu un număr de utilizatori, prețul 

serviciilor va fi acoperit intr-un procent din valoarea acestor contracte, iar diferența până la valoarea 

totală a serviciilor prestate lunar pe raza orașului se vor factura la Primărie. Noi va trebui sa instituim taxă 

specială și să identificăm cine produce deșeurile, sa-i solicităm să plătească. 

Dl. Primar: cea mai mare problemă va apărea când se vor produce blocaje. Operatorul nu-și 

încasează banii de la populație și agenții economici și va refuza să mai presteze serviciul. Atunci vor 

suferi și cei care au plătit și noi, pentru că instituțiile de protecție a mediului ne întreabă și ne 

sancționează pe noi pentru depozitele necontrolate de deseuri. 

Dl. Groza Constantin: problema este că nu se respectă colectarea selectivă. Noi încercăm să sortăm 

deseurile, să punem cartoane si hărtii separat, plastic separat, dar nu respectă programul, nu stim când să 

le scoatem afara pentru a fi ridicate, iar dacă le scoatem impreună cu menajerul  le încarcă în aceeași 

mașină, nu le lasă să vina masina de selectiv. Atunci noi degeaba ne chinuim sa le sortăm și nu ne ajută 

nici la plata taxei. 

Dl. Pleniceanu Mihai: o intrebare mai am: cum vin ei si fac contracte, cu persoana fizică, fac două 

mii și ceva de contracte, nu sunt plătitori în luna respectivă, numai o mie, ce se întâmplă? 
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Dl. Primar: vine cu solicitare la noi, ne informează să ne luăm măsuri că este posibil ca din luna 

următoare să nu mai trimită mașină în zonă, că ei nu-și acoperă cheltuielile. 

Dl. Pleniceanu Mihai: și atunci cine va suferi? 

Dl. Primar: noi – primăria, împreună cu omul de rând care-și plătește corect, peste 50% din cetățeni 

sunt corecți și vin să-și plătească. Am avut unele mici probleme cu agenții economici, unde nici 

personalul de pe mașină nu a fost atent, a dat bonuri în alb. Noi nu am stiut ce taxă să le calculam. 

Dl. Carașcă Alin: noi acum nu am avut activitate, de la începutul lui decembrie, 

Dl. Primar: dar au fost și v-au ridicat deșeuri! 

Dna Călugăr Carmen: cineva de la voi a scos pubela și mașina a incarcat deșeuri menajere. Ați 

lucrat și ați aruncat gonoaie pe teren viran, a trebuit să mergem tot noi să curățăm. 

Dl. Primar: cineva din Geoagiu Bai a filmat din vila sa cum a mers mașina de la voi de la hotel și 

deversat gunoiul, dar a acuzat primăria că face acest lucru. 

Dl. Carașcă Alin: îmi pare rău, dar eu nu am știut de așa ceva! 

Dna Călugăr Carmen: operatorul ne trimite la sfârșitul lunii, un tabel cu cantitățile de deșeuri 

ridicate de la fiecare agent economic, pe tipuri de deseuri, iar Hotelul Ceres a avut luna trecută o ridicare. 

Dl. Danciu Aurel : eu cred că firmele astea de gunoi sunt ca un bebeluș mic pe care trebuie să-l 

ținem noi in brațe!Păi dacă ești firmă trebuie să-ți faci contracte, să câștigi, daca eu nu-mi plătesc 

curentul, apa, gazul, vine la primărie să plătească! Atunci firma să meargă la fiecare acasa, este Garda de 

mediu, să facă sesizări că X, Y ... nu are contract, nu plătește și să fie sancționați! 

Dl. Primar: la AGA al ADI ni se spune că sunt obligații asumate de România în tratate 

internaționale, orice discuții se ridică în ședință, ni se arată norme legale care ne obligă să facem ceva. La 

ADI SIGD sunt specialisti. Dl. Dan Stoian și dna Lia Goanță sunt reprezentanții noștri, dar ei citesc legea, 

pun d eaocrd toate normele din domeniu, și atunci orice am cere noi ei ne spun asta se poate, asta nu se 

poate că ne interzice legea. Așa cum ne-am interesat cu privire la taxă, trebuie să analizăm puțin și 

propunerea cu tarif, pentru că mi-e frică să nu ne punem oamenii in cap, mai târziu, că suntem de aocrd 

cu tarif. Operatorul va face o analiză, cât ridică la Geoagiu: 120 tone, din care 80 t de la cei cu contracte, 

diferența de 40 t ni le pune nouă în spate. Iarăși procedura cu notificări, instiințări, apoi cei care au 

contracte nu plătesc, iar vor fi probleme. Am reusit să trimitem angajații pe teren să încaseze de la 

oameni, să nu mai vina la Primărie. Alti primari mi-au spus că angajații lor nu vor să meargă pe teren. 

Unde sunt oamenii serioși au plătit pe tot anul sau pe 6 luni, la primărie banii nu se pierd. 

Dl Pleniceanu Mihai: aș dori să știu cât s-a încasat și din restanțe, era vorba de 120 mii lei, cât am 

incasat din ei? 

Dl. Dîncșorean Aurel: după licitație, când se încheie contractul, trebuie să se specifice clar: 

societate – operator ai la dispoziție 2 săptămâni să mergi până la Mermezeu să faci contracte cu toată 

lumea, că omul nu plătește este altceva, dar ai obligația să faci contracte. Esti societate ai obligativitatea 

să faci contracte cu toată lumea și să colectezi de la toată lumea. 

Dl. Primar: noi aici discutăm tot felul de probleme, dar trebuie să luam primul proiect să vedem ce 

este acolo și să aprobăm sau să stabilim ce modificări propunem. Și în alte localități tarifele sunt acum 

mult mai mari decât la Geoagiu. 

Dl. Piele Marcel: în studiul de oportunitate sunt 2 variante: varianta cu taxă și varianta cu tarif/taxă. 

Varianta recoamnadată de studiu este cea cu taxă, prin care primăria să colecteze banii de la cetățeni.Noi  

votăm pentru varianta 1, in care firma să facă contract, iar ceilalti, primăria are evidența și se va face 

lunar declaratie de impunere și se incaseaza taxa. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, varianta cu tarif,  și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât 

pe articole cât și în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.  17 / 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și 

similare din  județul Hunedoara – 2023. 
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Se prezintă raportul Secretarului General 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, nism  și se  aproba cu unanimitate de  voturi, atât pe articole 

cât și în ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   18 / 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea Documentelor suport și a Documentației pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect : ”Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 

Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem 

Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara să organizeze procedura de achiziție până la 

finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze contractul de delegare, 

precum și solicitările de modificări și ajustări formulate de UAT-urile membre ale ADI SIGD HD privind 

modificarea și completarea documentațiilor. 

Se prezintă raportul Serviciului Arhitect Șef 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 . 

Dl. Piele Marcel: durata contractului nu ar trebui să fie mai mare de 5 ani, pentru că dacă vor fi 

probleme, iarăși vom ajunge in instanță.  

Se propune ca reprezentantul orasului Geoagiu in AGA al ADI SIGD HD să propună o perioadă de 

5 ani pentru contractul de delegare a gestiune. 

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.  19/2023. 

 

XXX 

 

 Punctul patru se retrage de pe ordinea de zi. 

  

XXX 

 

5. Raport de activitate pe anul 2022 al Asociației Proprietarilor de Pajiști și a Crescătorilor de Ovine 

Geoagiu. 

Domnul Susan Marius prezintă principalele aspecte ale activității Asociației Proprietarilor de Pajiști 

și a Crescătorilor de Ovine Geoagiu pe anul 2022. 

 

 

XXX 

 

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

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR GENERAL,                                                                         

 

 Coca Nicolaie                                                                                jr. Cimpoeșu Maria 
 


