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JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 28.02.2023, 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.  

125  din 21.02.2023, 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. 

Domnul Vlad Ovidiu,  preşedintele de ședință ales prin Hotărârea nr. 1/ 30.01.2023, 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. 

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 16.02.2023, 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor  fără stăpân”, a 

caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii  Serviciului public de gestionare a câinilor  

fără  stăpân din orasul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se 

valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru anul de producție 2023. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în 

anul 2023  din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor și a 

fondului de accesibilizare pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea 

proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL 

GEOAGIU şi ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 1505 mp înscris în CF 69030  Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea 

amenajării unei exploatații agricole. 
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Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte 

de inventar, aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

9. Proiect de hotarare privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte 

de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat 

în intravilanul oraşului Geoagiu, str. Independenței, jud. Hunedoara,  înscris în CF 68761 Geoagiu 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al imobilului înscris în CF 66960 Geoagiu, 

situat în intravilanul satului Bozeș, nr. 74, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara. 

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 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor  fără stăpân”, a caietului de sarcini şi a 

contractului de delegare a gestiunii  Serviciului public de gestionare a câinilor  fără  stăpân din orasul 

Geoagiu. 

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

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.     20/ 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea  preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier 

proprietate publică a oraşului Geoagiu, pentru anul de producție 2023. 

Se prezintă raportul  Serviciului Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.   21 / 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea  volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2023  din fondul 

forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu. 
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Se prezintă raportul  Serviciului Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.  22/2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor și a fondului de 

accesibilizare pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiu. 

Se prezintă raportul  Serviciului Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.  23/2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a 

oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificare. 

Se prezintă raportul  Serviciului Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.   24/2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare  privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA 

„SALVITAL” Hunedoara. 

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

specialitate. 

Domnul președinte Vlad Ovidiu: am discutat și ieri, in comisii, cate persoane au beneficiat de 

servicii in anul trecut? 

Secretar: in total au beneficiat de consultatii un număr de 248 de persoane. 

 Domnul președinte Vlad Ovidiu: 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.  25/2023 

 

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

de hotarare privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1505 mp 

înscris în CF 69030  Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea amenajării unei 

exploatații agricole. 

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

Domnul președinte Vlad Ovidiu:   solicita propuneri pentru reprezentanții consiliului local in 

comisia de licitatie: 

Dl Vlad Ovidiu propune pe dl Barbu Traian membru in comisie. 

Dna Nyeste Iulia propune pe dl. Achim Sorin in comisie. 

Dl Vlad Ovidiu propune  pe dl Coca Nicolaie supleant. 

Dna Carmen Călugăr propune pe dl Pleniceanu Mihai supleant. 

Dna Cimpoesu Maria părăsește sala de sedinte pentru a intocmi buletinele de vot.  

Dl. Pleniceanu Mihai: daca nu se respecta concesiunea ce se intâmplă? 

Dl. Vlad Ovidiu: este clauza in contract – se va rezilia contractul. 

Dl. Primar: si daca nu se achita redeventa la termen, sau celelalte cheltuieli se reziliaza contractul. 

Dl Pleniceanu Mihai: se pune problema sa nu ia terenul si sa-l lase in paragină, de platit plateste, dar 

nu face nimic cu el. 

Dl. Vlad Ovidiu: aveti informatii ca sunt astfel de situații in Geoagiu? 

Dl. Pleniceanu Mihai: nu vedeți si in Gelmar, pe partea stângă, la Casa albă totul este in paragină, 

oamenii nu fac curatenie, din punctul meu de vedere ar trebui amendați! 

Dna Carmen Calugar: acolo este proprietate privată, nu este o concesiune. 

Dl. Pleniceanu Mihai: si acolo nu se poate amenda? 

Dl. Primar: ba da, domnul Pușcașu Gabriel să îi facă o notificare și sa aplice amenda dacă nu se 

conformează.  

Se aduc buletinele de vot pentru membru și membrul supleant in comisia de licitatie pentru 

concesionarea terenului și stampila cu mențiunea ”votat”. Se distribuie fiecărui consilier local câte 2 

buletine de vot. Dupa exercitarea dreptului la vot fiecare consilier introduce buletinele de vot în urnă. 

Dna Cimpoesu Maria deschide urna de vot și extrage, deschide  și citește fiecare buletin de vot. 

Se constată că s-au exprimat 8 voturi pentru dl Achim Sorin, 6 voturi pentru dl Barbu Traian și un 

buletin de vot este alb. Pentru supleant rezultatele sunt: 8 voturi pentru dl. Pleniceanu Mihai, 6 voturi 

pentru dl Coca Nicolaie și un buletin de vot este alb. 

Art. 7 din proiectul de hotărâre se completează cu dl Achim Sorin in calitate de membru in comisie 

și dl Pleniceanu Mihai in calitate de supleant, fiind adoptat cu 8 voturi pentru, 6 impotrivă și o abținere,   

          Se supun la vot celelalte articole din proiectul de hotărâre și se  aproba cu unanimitate de  voturi. 

Astfel s-a adoptat Hotărârea nr.   26 / 2023.  

 

XXX 

 

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

hotarare privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în 

patrimoniul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu. 

         Se prezintă raportul Compartimentului Contabilitate, Salarizare și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.  27 / 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 scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din 

proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

 Se prezintă raportul Compartimentului Contabilitate, Salarizare și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.  28/ 2023. 

 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul oraşului 

Geoagiu, str. Independenței, jud. Hunedoara,  înscris în CF 68761 Geoagiu. 

         Se prezintă raportul Serviciului Registrul Agricol, Cadastru și Control Comercial și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.  29 / 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 

stabilirea regimului juridic al imobilului înscris în CF 66960 Geoagiu, situat în intravilanul satului Bozeș, 

nr. 74, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara. 

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

Discuții:  

Domnul președinte Vlad Ovidiu:  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.  30 / 2023. 

 

XXX 

 

Diverse: 

 

1. Dl. Vlad Ovidiu: este vorba despre capela din Geoagiu Bai, au fost numeroase discutii, s-a 

schimbat din nou locatia pentru edificiu, ce stiti domnul Primar? 

Dl. Primar: părintele paroh ne-a spus ca atunci cand vor avea intalnire ne vor invita si pe noi si 

consilierii locali. Discuția a fost de fiecare dată, daca se doreste construirea unei capele să se 

hotărască locația. Daca se face pe terenul bisericii, atunci biserica își asuma raspunderea pentru 

tot: sa solicite certificat de urbanism, sa faca proiect, sa obțină avize și autorizație de construire 

și să răspundă de execuția si recepția lucrărilor. Dacă sunt de acord să ne dea cu titlu gratuit 

terenul pe care vor sa faca constructie și sa ne asumam noi raspunderea pentru construcție, ar fi 

mai bine. Sa nu existe discutii că la Geoagiu, Gelmar, Bozes a facut Primaria si la Geoagiu Bai 

trebuie sa faca cetățenii. Alegerea pe care o vor face ei, ar fi bine sa o prezinte o delegatie a 



6 
 

cetățenilor și consiliului local. Noi le-am propus de mai mult de timp, să ne cedeze din terenul 

pe care îl au pe strada Pinului, să construim capela și acolo sa se amenajeze si cimitir, epntru că 

lângă biserică mai sunt putine locuri.Dar nu putem noi să le dam ordin ce sa facă, bineinteles îi 

vom ajuta indiferent ce varianta aprobă cetățenii. 

 

2. Dl. Vlad Ovidiu: daca ne puteți spune in ce stadiu este achiziția toaletelor ecologice pentru 

Cartierul Muzicanților pe care le-am aprobat la adoptarea bugetului? 

Dl. Primar: deocamdata am obținut oferta pentru aceste toalete, 2 toalete sunt 6 mii lei, fără 

TVA. Acum dvs hotărâți le cumpărăm, din trimestrul 2 când sunt prevazute, sau le construim. 

 

3. Dl. Vlad Ovidiu: si anul trecut pe vream aceasta discutam despre documentele pentru Centrul 

Medical Local, daca sunt gata sa le depunem la CNI, ce stiti sa ne spuneți? 

Dl. Primar: acolo s-a rezolvat problema cu CF-ul, terenul este liber, domna proiectant trebuie sa 

finalizeze obținerea tuturor avizelor, inca nu a obținut avizul DSP. Probabil in luna martie daca 

este totul gata, sa putem aproba studiul de fezabilitate și să trimitem toate actele la CNI. 

 

4. Dl. Ovidiu Vlad: astazi de dimineața am fost contactat de un domn Herta de la Homorod, dacă 

stiți care este problema acolo, se poate rezolva? 

Dl. Primar: a căzut o bucată din acostament și s-a format o băltuță acolo, cei de la serviciile 

sociale vor merge astăzi acolo și vor rezolva problema. 

 

5. Dl. Vlad Ovidiu: o altă problemă pe care trebuie să o rezovăm este cea legată de medicii de 

familie. Cei doi medici, familia Visan a fost in Geoagiu, a primit raspuns de la Casa de asigurări 

de sanatate cu privire la contract pentru 6 luni și cred că ar trebui sa facem tot ce ne sta in 

putință pentru a-i convinge sa vina in Geoagiu, fiind o problemă deosebit de gravă, lipsa 

medicilor de familie pentru populatie.  Sa-i ajutăm cu chiria, transportul, cabinetele medicale. 

Chiar ieri am văzut la cabinet erau 6 persoane in vârsta care asteptau afara sa vina un medic, 

este o problemă extrem de importantă, este deja un an si mai mult de cand avem un singur 

medic și acela, din păcate, cu probleme de sanatate. Trebuie sa facem tot ce este leagl posibil sa-

i ajutam sa vina la Geoagiu. 

Dl. Primar: am discutat cu ei, problema medicilor de familie la Geoagiu este grava de 3 ani la 

Geoagiu. In data de 03 martie se deschide cabinetul de stomatologie si am felicitat-o pe dra 

doctor. Pentru medicina de familie, i-am identificat pe cei 2 medici, soț și soție, am luat legătura 

cu ei, le-am spus ca îi vom ajuta cu tot ce putem, cabinet și locuința. Le-am prezentat cabinetul. 

Acolo sunt câteva lucruri care au ramas de la dna dr Pestean, sa le achizitionăm si sa mai 

cumparam lucrui noi, daca este nevoie, astfel incat sa obțina cat mai repede avizul de 

functionare de la DSP.  Domnii doctori  nu intelegeau de ce sunt aceste sume fixe 6 luni, pe 

contractul cu Casa, dar probabil sunt reguli, până își fac lista de pacienți. Am discut ieri cu dl 

doctor si mi-a spus ca vor lua o decizie și va veni in zona unul dintre ei, sa vedem care va veni 

primul, pentru a vedea daca reusesc sa-și facă lista de pacienti și să obțina autorizatia de la DSP. 

Trebuie sa aiba cel putin 1800-2000 de pacienti pentru a fi eficient sa vina de la Timisoara la 

noi. Pentru locuit am propus sa stea la inceput in internatul de la liceu, noi avem o garsonieră, 

care este acum inchiriata, dar se finalizeaza contractul, si vom face reparatii să o aducem intr-o 

stare buna de folosință pe care le-o atribuit dumnealor, ținând seama de faptul că dl doctor are 

probleme de sanatate si are nevoie de bucătarie pentru a-și gati zilnic pentru dieta pe care o 

urmează. Până cand iși vor gasi o locuința adecvată pe care pot sa o achiziționeze, aceasta 

locuința este potrivită. Le vom face o adresa persoanelor care au acum in chirie garsoniera si le 

vom solicita sa o elibereze. Aici este cel mai bine, pentru ca nu nu detin masina si permis si 

trebuie sa aiba o locuinta aproape de cabinet. Daca vor fi necesare hotărâri de consiliu vom veni 

in fata dumneavoastră cu toate propunerile necesare. 

Dl Carașcă Alin: ce se intampla cu locuitorii din Vlaicu, vor avea acesti medici program si la 

Vlaicu? 
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Dl. Primar: deocamdata nu, acolo este dna dr. Crăciun și cat mai vine dumneaei este bine asa, 

cand nu mai poate veni, atunci vom vedea sa se inscrie pe lista lor si locuitorii din Vlaicu si sa le 

asiguram program la cabinetul din sat. 

6. Dl. Danciu Aurel: își exprimă nemultumirea față de faptul că membrii consiliului nu s-au 

deplasat in cabina de vot pentru a vota reprezentanții în comisia de licitație și au aplicat ștampila 

de vot pe buletine, la vedere. 

7. Se prezintă Raportul nr. 12787/10.02.2023 încheiat în urma misiunii de folow-up cu tema 

”Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

23/25.08.2021” pe care Camera de Conturi Hunedoara a efectuat-o în perioada 23.01. – 

31.01.2023 la Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Geoagiu, pentru luare la cunoștință. 

8. Se prezintă Centralizatorul de încasări pentru perioada 2021-2022, nr. 1712/23.02.2023, 

întocmit de Compartimentul Juridic și Executări Silite. 

 

XXX 

 

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

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR GENERAL,                                                                         

 

         Vlad Ovidiu                                                                           jr. Cimpoeșu Maria 
 


