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          JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 15.03.2023, ora 8,30,  în ședința extraordinara, de îndată  

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu în ședință ordinara s-a făcut prin Dispoziția primarului nr.  
177  din  14.03.2023, 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. 

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 28.02.2023, 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 hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat, al obiectivului de investiții  

,,BAZA SPORTIVA ORAS GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA’’.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării echipamentului de dans pentru membrii Trupei 

de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din orașul Geoagiu, 

judetul Hunedoara . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind participarea Orasului Geoagiu in cadrul  proiectului  ”Dotarea cu 

mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial din  orașul Geoagiu, județul Hunedoara”, in vederea solicitarii unei finantari 

nerambursabile in cadrul PNRR C15 – Educație, Investitia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile 

de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.  

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 Devizului General actualizat, al obiectivului de investiții  ,,BAZA SPORTIVA 

ORAS GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA’. 

 Se prezintă raportul  Compartimentului Implementare Proiecte  și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

 Discuții:  

Dl. Primar: mai avem pista de alergare, partea stângă, 100 m/4 m, catre tribuna, o groapă de saritură și 

mobilierul din vestiarele, cele 2 de gazde și oaspeți. 

Dl. Almăsan Ioan: tribuna e cu schelet metalic? 
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Primar: da, rigle de lemn pe care se pun scaunele d eplastic, sunt 270/280 de locuri. Am actualizat devizul 

sa putem finaliza lucrarea cat mai repede.Anul acesta echipa are sanse mari de a merge la meciul de baraj 

și ne dorim sa putem in iunie să jucăm pe acest teren. 

Dl. Vlad Ovidiu: există acum un constructor? 

Secretar: nu, trebuie sa atribuim din nou contract. 

Dl. Vlad Ovidiu: de cât timp este inceput acest obiectiv? 

Secretar: din 2008, contract cu ICSH, Serviciul Public SA, nu s-au mai alocat bani vreo 4 ani, s-a depus o 

cerere pe PNDL 2 in 2017. 

Dl. Vlad Ovidiu: eu am văzut devizul, dar preturile erau mult subevaluate. Trebuie privita realist și facut 

un efort pentru a finaliza. 

Domnul 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.  31/ 2023. 

XXX 

 

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

hotarare privind aprobarea achiziționării echipamentului de dans pentru membrii Trupei de dans modern 

„The Power” a Casei de Cultură „Ioan Budai Deleanu” din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara . 

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

specialitate.  

Discuții:  

Domnul 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.   32 / 2023. 

XXX 

 

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

hotarare privind participarea Orasului Geoagiu in cadrul  proiectului  ”Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din  orașul 

Geoagiu, județul Hunedoara”, in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile in cadrul PNRR C15 – 

Educație, Investitia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare.  

Se prezintă raportul Compartimentului Implementare Proiecte  și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții:  

Dl Primar: am participat la o intalnire cu reprezentanții ME și am intrebat daca suntem eligibili, ne-

au raspuns ca daca este sa ne luăm după ghid nu suntem eligibili, dar dacă unitatea are CUI separat si are 

gradinita sau Scoala primara in altă localitate se poate depune. Am discutat și am stabilit că putem face un 

efort să pregătim documentatia, nu ne costa nimic, scoala a facut Analiza de nevoi, să o depunem si vom 

vedea, daca se aprobă, vom implementa proiectul, dacă nu vom depune din nou pe masura dedicată 

liceelor agricole. 

Domnul 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.  33/2023. 

XXX 

 

  Diverse 

1. Aderarea la GAL 

Dl. Primar: avem o adresa, cum ați văzut, din partea GAL Sargeția și cred ca așa este bine să vină și 

dânșii la sedința să ne expună situația Asociației GAL Sargetia, pentru că nu s-a dat drumul încă la ghid. 
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Și în cunoștință de cauză să luăm o decizie, rămânem la GAL Sargeția sau trecem la Gal Valea 

Ampoiului, unde trebuie sa privim din toate punctele de vedere, ce sumă de bani poate să ia orașul și ce 

sume pot să acceseze privații din zonă și să nu facem jocurile nimănui. Romos dacă vrea poate să vină la 

Gal Sargeția  sau dacă se hotărâște să mergem noi la Valea Ampoiului, dar vom lăsa Balșa pe dinafara. 

Mi-a spus dna Secretar că a primit un proiect de hotărâre din partea Grupului PNL pentru aderarea la 

GAL Valea Ampoiului, dar vom lăsa Balșa pe dinafară, va fi în aceeași situație cu Romosul de acum. Eu 

propun să nu ne grăbim, să analizăm bine și să tragem o concluzie. Apelul nu este deschis. Reprezentanții 

GAL Sargeția vor veni în următoarea ședință și vor prezenta și ei propunerile pentru următorul exercițiu 

financiar. După aceea, vom analiza într-o sedința pe comisii și vom stabili încotro vom merge, astfel încât 

hotărârea să fie luată cu o majoritate mare, chiar unanimitate, pentru că pe noi ne interesează ce este cel 

mai bine pentru oraș. 

Dl. Groza Constantin: acest GAL Valea Ampoiului este nou? 

Dl. Primar: nu ați fost la ședința la care a fost dl Bîrsan? Ei au fost aici și au prezentat ce vor să facă, 

ce activitate au avut, acum sa vină și cei de la GAL Sargeția să ne prezinte și să vedem ce facem cu Balșa. 

Dl. Vlad Ovidiu: stimați colegi, am inițiat acest proiect de hcl în urma discutiilor care au avut loc in 

cadrul sedintelor consiliului local. Din punctul nostru de vedere este oportun ca orașul Geoagiu să treacă la 

acest Gal – Valea Ampoiului. Acum, nu știu ce sugerează dl Jibetean aici, dânsul prezintă niște lucruri in 

urma unor discuții amicale, fără să știe despre ce este vorba. Pe noi ne interesează în primul rând orașul 

Geoagiu, noi reprezentăm interesele locuitorilor din Geoagiu, nicidecum ale locuitorilor din Romos sau 

Balșa, asta este o pistă falsă. M-am interesat și eu, și întradevăr, GAL Sargeția trebuie să vină să facă o 

informare, numai că lucrul acesta trebuie să vină și sa îl facă până la ședința următoare de consiliu, pentru 

că, fiind îndeplinite toate condițiile , la sedința următoare acest proiect trebuie să fie pe ordinea de zi, 

pentru că a tergiversa lucrurile pe luna viitoare și pe luna viitoare, nu este altceva decât ce se întâmplă cu 

orice alt proiect, cu cât o prelungești mai mult perioada, cu atât lucrurile sunt mai complicate. Sigur trebuie 

discutate toate aspectele și eu și colegii mei ne dorim ca Geoagiu să fie unde este mai bine, unde poate 

accesa sume mai mari de bani, unde se poate aduce un plus orașului. Acesta este scopul pentru care am 

inițiat acest proiect de hcl, nicidecum dezinformarea care este scrisă aici. Avem cele mai bune intentii și ne 

interesează orașul Geoagiu și bunăstarea locuitorilor noștri. 

Dl. Primar: dacă vă aduceți aminte, asta a fost și propunerea noastră atunci, să ascultăm cele 2 

propuneri, de aceea i-am spus dlui Bîrsan să vină și să prezinte propunerile dumnealor, că putem să-i 

spunem să vină intr-o sedință când vor fi ambele părți de față.   Eu zic că intentiile noastre trebuie să fie 

bune  și consiliul local trebuie să ia o decizie care să fie cea mai bună pentru localitate. Pe noul Apel care 

se va deschide nu se deschide pentru Geoagiu, sau pentru Valea Ampoiului sau Valea Mureșului, se va 

deschide apelul pentru UAT-uri în funcție de locuitori și de suprafață, ori esti in dreapta ori in stânga tot 

așa iei banii. Inainte a fost pe o hotărâre a Consiliului de Administrație de acolo, cum să se repartizeze 

banii, împărțitul pe proiecte  a fost un singur proiect de UAT și sumele să fie egale, pentru fiecare, deci și 

în sesiunea următoare cred că vor fi tot așa, dar agenții economici au un plus, că în funcție de banii care se 

vor împărți, nu știu, înainte erau 60 -40%, agentul economic care s-a mișcat cel mai repede a reușit să 

obțină finanțare. Eu zic ca noi nu putem iniția proiectul de hotărâre pînă nu se deschide sesiunea de apel. 

Atunci putem să-i ascultăm și pe ceilalți în sedinta din martie, și apoi in aprilie putem iniția acel proiect de 

hotărâre în unanimitate. 

Dl. Vlad Ovidiu: vă întreb scrie undeva că nu putem iniția acest proiect? 

Secretar: nu! Proiectul se poate iniția, de fapt ar fi bine ca aceste lucrui să fie clarificate înainte de 

deschiderea apelului de proiecte, pentru că atunci strategia trebuie să fie gata, iar galurile trebuie să știe pe 

ce teritorii se bazează. Proiectul este înregistrat și pus in dezbatere publică. 

Dl. Vlad Ovidiu: Și atunci, l-am inițiat și îl dezbatem. Cât trebuie să stea in dezbatere publică? 

Secretar: minim 7 zile, termenul general este de 30 zile lucrătoare. 

Dl. Primar: haideți să nu ne grăbim, să luăm o decizie pentru localitate și nu pe partea politică. 

Dl. Vlad Ovidiu: dar nu are nicio legătură politică! 

Dl. Primar: după cum a pornit este politică. 

Dl. Vlad Ovidiu: dvs. domnul Primar trebuie să încercați să nu mai duceți toate discuțiile spre zona 

politică, nu este campanie electorală, nu avem nimic de împărțit, tot ce facem este pentru cetățeni. 

Dl. Primar: și de ce nu sunteți de acord să vină și ceilalți să-și exprime punctul de vedere? 
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Dl. Vlad Ovidiu: dar suntem de acord și așteptăm să vină, dar trebuie făcut în timp util. Eu mă 

așteptam să vină astăzi. Era foarte bine ca dl Jibetean sau altcineva de la Sargeția sa facă un efort să ne 

prezinte aceste lucruri. Nu cunoaștem amănunte, e important ca cineva să ne prezinte ambele situații să 

putem lua o hotărâre în cunoștință de cauză.  

Dl. Piele Marcel: punctul de vedere este următorul- este important să ascultăm și GAL Sargeția, dar 

în același timp este important să cerem de la GAL Sargeția să ne prezinte niște puncte, care sunt 

obligatorii: ce cuprinde ROF  CA,  cum se împart sumele de bani, ce beneficii au firmele private, ce 

beneficii au UAT-urile, ca să putem compara, cu date complete să  luăm o decizie. Până nu avem datele din 

ambele părți nu știu cât de validă ar fi decizia noastră. Chiar dacă proiectul de hotărâre se înscrie pe ordinea 

de zi la ședința viitoare, el poate fi retras chiar atunci, dacă până atunci nu avem o întâlnire cu 

reprezentanții GAL Sargeția.   

Dl. Vlad Ovidiu: așa cum v- am spus și în sedința anterioară, oamenii din Alba tratează lucrurile mult 

mai serios. Dânșii au venit aici ne-au făcut o propunere, ne-au dat materiale cu tot ce au făcut și sunt, dar 

de la GAL Sargeția am primit o fițiucă cu povești după zvonuri, trebuie să depășim această situație cu 

discuții de micul bâlci, să vină aici, să ne prezinte lucrurile inscris. 

Dl. Primar: dacă citiți adresa, vedeți la ultimele paragrafe că au rugămintea de a primi reprezentanții 

Gal Sargeția pentru a prezenta situația, strategia pe următoarea perioadă, și după aceea să putem lua o 

decizie. 

Dl. Vlad Ovidiu: da, am spus de la început că trebuie să vină aici. Eu sunt convins că dvs., așa cum 

ați discutat cu dl. Jibetean și a avut timp sa scrie lucrurile astea, sunt convins că poate să vină cu o jumătate 

de oră înainte de ședință să avem discuția asta cu dânșii și să votăm în cunoștință de cauză. Sa vorbiți cu 

dânșii, să vină la ședința pe comisii. 

Dl. Coca Nicolaie: cred că foarte bine a spus dl Piele, să transmitem un chestionar, să fie datele 

comparabile clar cu ce a oferit Ampoiul și ce oferă dumnealor și atunci votăm în cunoștință de cauză. 

Dl. Vlad Ovidiu: noi reprezentăm interesele llcuitorilor din Geoagiu, inclusiv al agentilor economici 

din Geoagiu, discuția nu trebuie dusă în sfera politică pentru că o distrugem. 

Dl. Groza C-tin: au fost agenți economici care au întâmpinat greutăți la accesarea fondurilor la 

Sargeția? 

Dna Silvia Homorodean: da, eu sunt prima. Efectiv nici nu m-au băgat în seama, am fost cu Angela 

Szekely. 

Dl. Groza C-tin: dintre firmele private care au fost să ceară ajutor, dna Silvia a fost și au refuzat-o.  

Dl. Vlad Ovidiu: pe mine m-a pus pe gânduri, afirmația dlui primar din sedinta trecută, când a spus 

că aici firmele sunt mai slăbuțe și rămân mai mulți bani pentru publici. Tocmai asta e, firmele trebuie să fie 

puternice, cei din Alba ajută firmele, au oameni calificați. 

Dl. Primar: nu ați înțeles bine! Consiliu de Administrație, conform alocărilor care se fac, se hotărăște, 

banii pentru UAT-uri sunt separat, banii pentru privați separat, dacă rămân bani de la privați nu merg la 

UAT-uri. Toată sesiunea de proiecte, are alocările specifice. De la noi sunt 4 privați în GAL. Pe prima 

sesiune orasul Geoagiu nu a putut să acceseze fonduri că era neeligibil. In a doua sesiune am putut să 

depunem 2 proiecte  de o valoare mai mare: centru de ingrijire personală și terenul de sport Geoagiu Bai, 

iar din alocările suplimentare am mai solicitat finanțare pe 2 proiecte: dotarile SVSU si incalzirea la sala de 

sport. Dar nu asta este ideea. Sa ascultăm și pe cei de la Sargetia, când pleacă să discutăm și să hotărâm c 

efacem. 

Dl. Danciu Aurel: dar de la Sargeția, vreun privat din Geoagiu a beneficiat de fonduri? 

Dl. Primar: ne vor spune ei când vin aici. 

Dl. Ovidiu Vlad: dar din cele 4 firme au beneficiat vreunul de finantare? 

Dl. Primar: nu stiu, pe noi ne-a interesat să ne pregătim și să depunem proiectele noastre, vă spun ei 

când vin aici. 

Dl. Piele Marcel: trebuie să ne prezinte criteriile pe care se acordă finanțarea, punctajele, cum se 

acordă la fiecare, ca să știm si noi. 

Secretar: doar putin, în câteva vorbe să vă spun cum funcționează tehnic aceste asociatii: pentru 

fiecare exercițiu financiar Asociatia GAL, trebuie să-și stabilească teritoriul și să-și elaboreze o strategie de 

dezvoltare a teritoriului, prin care se stabilește cât se alocă pentru publici și cât pentru privați, atât pentru 

publici, cât și pentru privați se fac niște măsuri de finanțare, așa cum sunt pe toate apelurile de proiecte de 

finantare. Doar atunci când se elaborează strategia se stabilește ce se face. Cele două galuri ne pot spune ce 
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au facut in cele 2 exercitii financiare încheiate. Pentru următorul exercitiu sunt povestiri. Alocarea si 

măsurile se stabilesc prin strategie, care se aprobă în adunarea generală și nu trece pe la consiliul local. 

Abia atunci vom sti cu certitudine care este alocarea pe public și privat, ce măsuri de finanțare avem și 

teoretic toate uat-urile din gal și toti agentii economici de pe teritoriul Gal pot depune cereri de finanțare. 

Deci noi avem cele 4 firme care sunt membrii fondatori ai galului Sargeția, dar cereri de finanțare pot 

depune oricare alți agenți economici care au sediul pe teritoriul gal. 

Dl. Piele Marcel: multumim de precizări, dar ideea principală este ca în povestioarele pe care ni le 

spun ei, cum ați spus dvs., trebuie sa tină cont de ele să le regăsim în strategie.  

Dl. Primar: cei de la Valea Ampoiului au venit cu 3 propuneri, să vedem cei de la Sargeția, poate vin 

cu o propunere, asta este. 

Dl. Vlad Ovidiu: dl primar ne spunea că sumele sunt clare stabilite pentru public și pentru privat și 

ceea ce ați spus data trecută, că dacă sunt firma mai slabe, raman bani mai multi pentru primării nu este 

adevărat. Nu contează că sunt firme slabe ca nu rămân bani mai multi pentru primării.Astea se vor stabili in 

strategie. Cel care prezintă o strategie avantajoasa trebuie ales. 

Dl. Primar: toate detaliile le va explica dl Jibetean.  

 

2. Dl. Dîncșorean Aurel: o singură chestiune aș avea, probabil se știe, la noi pe strada Bobâlna, la 

puntea de trecere, in urma ridicării nivelului apei, pe malul dinspre strada Teilor s-a lăsat piciorul 

punții, probabil nivelul de apă e mare și nu mai are in ce sprijini. Mă gândesc să nu se întâmple 

vreun accident, puntea fiind folosită. 

Dl. Primar: chiar zilele trecute au fost colegii noștri de la Biroul lucrări publice, au completat 

barele lipsă, au sudat tăblia unde era ruptă, au făcut igienizare, dar îi voi trimite pe dl Pușcașu cu 

cineva să vadă care este situația cu acel pilon, dar el era de mult timp înclinat, dacă sunt probleme 

vom face adresa la Apele Române. 

Dl. Dîncșorean Aurel: pilonul era înclinat de multă vreme, dar acum s-a dus în jos mai mult, 

problema este să nu se întâmple ceva. De câte ori crește Valea, erodează la acel pilon și vom 

vedea că se duce jos puntea. 

Dl. Primar: colegii au fost acolo, nu mi-au spus nimic de genul acesta, dar vom mai verifica odata. 

 

3. Dl. Almăsan Ioan: când se demarează lucrările la capelă în Gelmar? 

Dl. Primar: acum se derulează procedura de atribuire a contractului de executie de lucrări.  

 

4. Dl. Danciu Aurel: am mai insistat, cu drumul de la Gelmar la Aurel Vlaicu, este aproape 

impracticabil, mai ales in zona podului de la Mureș, unde au intors masinile care au lucrat in 

proiect. 

Dl. Primar: noi am semnalat la constructor aceste probleme, chiar dacă au receptionat trosonul 

Mureș Nord și ne-au spus că atunci când incep lucrările de primăvară vor veni la Gelmar si vor 

remedia toate aceste defectiuni. Și la dl. Dîncșorean vor rezolva lucrările nefinalizate. 

 

5. Dl. Barbu Traian: drumul de hotar la Homorod, pe pășune este distrus, când se vor face lucrări de 

reparații? 

Dl. Primar: si drumurile comunale sunt praf. Cand vine dna Olea din concediu să ne avizeze 

solicitările pentru achiziția de piatră, să începem lucrările de reparații. Vom achiziționa 100 – 200 

t de piatră spartă să punem pe drumurile comunale și apoi pe drumurile de hotar. 

 

6. Dl. Primar: sper că sunteți cu toții de acord ca cei de la GAL Sargeția să fie invitati la sedinta 

următoare să ne prezinte propunerile lor. A doua problemă este legată de construirea Capelei la 

Geoagiu Băi. Zilele trecute am fost invitat la o ședință a Consiliului parohial Geoagiu Bai, la care 

au participat și  reprezentanți ai Episcopiei Devei. S-a luat hotărârea pentru locația capelei la 

Geoagiu Bai. Au hotărât ca amplasamentul să fie în curtea scolii, pe partea dreptă, unde sunt niste 

anexe. Au facut o adresa către Consiliul Local să se înceapă demersurile pentru construirea 

capelei.  Ca și poziționare acolo am inceput demersurile acum 2 ani, realizând documentatia 

topografică. Sunt de acord cu proiectul realizat pentru Gelmar. Situația juridică a terenului este, 

miercuri proiectanta va veni pentru ponton și vom merge și la Geoagiu Bai. La Gelmar este de 
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9x14 m, iar aici se va merge pe 6 x20 m, respectiv de 120 mp construcție la sol. Trebuie 

modificată poarta din spate, mutată către garaje. 

Dl. Vlad Ovidiu: stiam ca este o reglementare că trebuie să fie minim 20 m distanta fata de vecini. 

Dl. Primar: distanta este de 8 m și se respectă. Dl. Mihu a fost de acord, sperăm să nu mai fie 

nimeni împotrivă și dacă sunteți de acord după atâția ani, vom demara procedurile si pentru capela 

de la Geoagiu Bai. 

 

7. Dl. Vlad Ovidiu: m-a contactat cineva din Geoagiu Băi cu privire la faptul că în parc sunt niște 

brazi uscați si este pericol sa se rupă, să accidenteze persoane. 

Dl. Primar  : la parc am avut marcare la spațiul de joacă și la fântâna arteziană. Acesti arbori se 

pot taia numai de firme autorizate. La locul de joacă am rezolvat in 2019, dar la fântână nu am 

reusit sa-i taiem. Vom face adresa la Ocol sa-i marcheze și vom găsi o firmă să-i exploateze. 

 

8. Dl. Pleniceanu Mihai: m-au sunat și pe mine oamenii să mă întrebe ce facem cu bazinel din sus? 

Dl. Primar: abia am găsit un proiectant pe îmbunătățiri funciare, nu mai există decât o doamnă în 

tot județul și vine maine dimineață. Azi urma să convocam la întâlnirea de mâine 4-5 persoane să 

mergem împreună cu domna proiectant să vadă despre ce este vorba la fața locului și să vedem ce 

soluții ne propune. 

Dl. Pleniceanu Mihai: a doua problemă era să tragem apa din fântâni, acum s-au oprit ploile. 

Dl. Primar: vom face adresă la pompieri să vină să curețe fântânile. Vineri la ora 10 vine de la CJ 

Hunedoara, Strabag, Proiectantul și managerul de proiect la podul de pe Teilor. 

Dl. Pleniceanu Mihai: cu podețul acela la câmp, incep oamenii agricultura se duc să-și pună 

orzoaica, ce-și pun și nu pot trece cu tractoarele? 

Dl. Primar: podetul acela este cu oale, am vorbit cu colegii au o oala si trebuie sa mai cumpere 

una. Nu se pot duce pana nu au tot ce le trebuie sa faca lucrarea. 

Dl. Pleniceanu Mihai: am vorbit despre asta de 2 saptamani, inca nu au oala?  

Dl. Primar: se va rezolva această problemă, cât mai curând. Atunci vineri la ora 10, cine doreste să 

participe, vom discuta și in legătură cu lucrările care se mai fac pe str. Teilor, preluarea apelor 

pluviale și intrările in gospodării. 

Dl. Pleniceanu Mihai: trebuie sa anunțăm și oameni să particpe la toate aceste întâlniri, sa vină toți 

pe teren, nu să vadă situația din drone și de pe telefon.Trebuie să insistăm să se rezolve 

problemele, că sunt oameni în vârstă, care au  muncit o viață și la o ploaie își văd distrusă casa și 

bunurile. Trebuie să facem ce promitem, sa nu ne mințim unii pe alții. 

 

9. Dl. Vlad Ovidiu: am discutat despre medicii de familie, trebuia sa facem ceva sa convingem aceea 

familie de medici din Timișoara să vina la Geoagiu. Ce s-a mai întâmplat? 

Dl. Primar: luni a discuta dna Viceprimar cu ei, au spus ca inca iși fac calcule, dacă se pot incadra 

cu cheltuielile in banii pe care îi ofera Casa de Asigurari de Sanătate, ca sunt insuficienți. 

Dna Viceprimar: au spus ca inca nu ne dau un raspuns dar mai calculează. 

Dl. Primar: ieri a mai venit un medic din Alba foarte hotărât să deschidă un cabinet în Geoagiu, 

dar este medic de medicina generală și nu poate incheia contract cu Casa. 

Dl. Vlad Ovidiu: dar noi am spus că îi vom susține pe cei de la Timișoara, le asiguram cazare, 

transport, ce mai trebuie. 

Dl. Primar: dna doctor s-ar incadra la o suma de 13000 lei/lună, iar dl doctor la suma de 16000 lei/ 

lună, dar dumnealui nu ar pleca inca de la Ambulanța Timișoara pentru că salariul este foarte bun. 

Noi le-am spus că le asigurăm cazare în aceea garsonieră a primăriei, le concesionăm cabinetul, 

dar inca se mai gandesc. Noi putem sa-i ajutăm cu cele 800/900 fise care mai sunt la cabinet și cu 

pacientii care au plecat la alți medici, dar nu discutăm despre pacientii dlui dr. Cazan. Deci noi cât 

putem insistăm la cei doi medici și sperăm să se hotărască sa vină la Geoagiu.    

XXX 

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

lucrările ședinței. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR GENERAL,         

      Vlad Ovidiu                                                                               jr. Cimpoeșu Maria 


