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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  24.07.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia primarului nr. 163  

din  16.07.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti toți cei 13 consilieri locali din cei 15 alesi, lipsind motivat domnul Joikits 

Tiberiu (plecat în străinătate) și domnul Coca Nicolaie . 

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

legal constituita. 

Domnul Zaharie Nicolae,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 55/ 29.05.2020, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul Primar, Cărăguț Vasile 

și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului,  

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 16.07.2020,  care este supus spre aprobarea consiliului local,  

fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

 

X X X 

Din partea dlui primar se prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I  

al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfășurată in semestrul I al anului 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final 

încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a 

deșeurilor. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambleierii gropii de împrumut formată prin eroziune situată în 

perimetrul delimitat de pârâul Băcâia și DJ 705D, amplasată în extravilanul satului Băcâia, oraș 

Geoagiu, pe teren aparținând domeniului  privat  al orașului Geoagiu, având suprafața totală de 2002 

mp, volum de umplutură necesar de cca 17.000 mc, prin utlizarea deșeurilor nepericuloase definite la 

categoria 17 05 04, generate din activitățile de construire/desființare și rezultate din lucrările de 

excavații / săpături derulate pe teritoriul orașului Geoagiu.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-

economici și a Devizului General al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în 

localitățile Bozeș și Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției Orașului Geoagiu la patrimoniul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara de Piatră”. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeţei terenului aferent Fermei Didactice a 

Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu,  proprietate privată a oraşului Geoagiu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI,  a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General 

pentru investiţia  ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  

Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind 

sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public”. 

 

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

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. 

 

X X X 

La punctul unu  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de hotarare 

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I  al anului 2020 si 

stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități. 

Se prezinta raportul  Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  78 / 2020. 

 

X X X 

La punctul doi  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de hotarare 

privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 

desfășurată in semestrul I al anului 2020. 

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

specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si 

in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  79 / 2020. 

 

X X X 

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

hotarare privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de 

către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor. 

Se prezinta raportul Serviciului Arhitect Șef  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt  discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  80 / 2020. 

 

X X X 

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

privind aprobarea rambleierii gropii de împrumut formată prin eroziune situată în perimetrul delimitat de 

pârâul Băcâia și DJ 705D, amplasată în extravilanul satului Băcâia, oraș Geoagiu, pe teren aparținând 

domeniului  privat  al orașului Geoagiu, având suprafața totală de 2002 mp, volum de umplutură necesar de 

cca 17.000 mc, prin utlizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04, generate din 

activitățile de construire/desființare și rezultate din lucrările de excavații / săpături derulate pe teritoriul 

orașului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Serviciului Arhitect Șef și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  81 / 2020. 

 

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

hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici și a 

Devizului General al investiției ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze în localitățile Bozeș și 

Băcâia, orașul Geoagiu, județul Hunedoara”. 

Se prezinta raportul Serviciului Arhitect Șef și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  82 / 2020. 

X X X 

 

Probleme urgente inscrise pe ordinea de zi 

 

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

plății contribuției Orașului Geoagiu la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Moții, Țara 

de Piatră”. 

          Se prezinta raportul  Secretarului și avizele favorabile al comisiei de specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  83 / 2020. 

 

X X X 

             La punctul doi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare privind 

aprobarea diminuării suprafeţei terenului aferent Fermei Didactice a Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu,  

proprietate privată a oraşului Geoagiu. 

          Se prezinta raportul  Secretarului și avizele favorabile al comisiei de specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  84 / 2020. 

X X X 

             La punctul trei se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare privind 

aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare.. 

          Se prezinta raportul  Secretarului și avizele nefavorabile al comisiei de specialitate. 

Discuții: 

Dl Dîncșorean Aurel: am citit punctul de vedere exprimat de dna avocat și aș dori să întreb care sunt 

șansele reale de a câștiga acest proces? 

Dl. Primar: în primul rând, trebuie să contestăm Nota de constatare a neregulilor și aplicare a 

corecției financiare, pentru că așa este procedura. Așa cum am arătat este o cauză complexă și am 

considerat că este nevoie de un specialist cu experiență în domeniu și cu o practică îndelungată în instanță, 

pentru a putea identifica și a aduce în fața judecătorului cele mai pertinente argumente în favoarea noastră. 

În primul rând trebuie să insistăm pe faptul că ministerul a acceptat prelungirea termenului de 

implementare, ne-a semnat actul adițional și nu a făcut nici o sesizare cu privire la contractul de lucrări. Nu 

putem aprecia exact care sunt șansele noastre, dar trebuie să ne luăm toate măsurile posibile pentru a ne 

apăra. 

Dl. Danciu Aurel: eu propun să facem contestația la minister și mergem la prima instanță cu juristul 

nostru, iar în recurs, în funcție de situație, să angajăm un avocat. 

Dl. Rusu Costel: cheltuielile sunt destul de mari, de 6000 lei plus TVA și cheltuielile de deplasare, iar 

dacă nu suntem siguri că am putea căștiga, consider că nu este oportun să efectuam aceste cheltuieli. 

Instituția are consilier juridic, deci ar trebui să întocmească actele și să meargă în instanță.  

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 7 voturi ”pentru” și 6 voturi  ”împotrivă”, 

atat pe articole cat si in ansamblul sau. 
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X X X 

             La punctul patru se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare privind 

aprobarea DALI,  a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General pentru investiţia  ”Creșterea 

eficienței energetice a sistemului de  iluminat public în localitatea  Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile al comisiei de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  85 / 2020. 

 

 

X X X 

             La punctul cinci se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de hotarare privind 

aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ”Programului privind sprijinirea eficienţei energetice 

şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile al comisiei de 

specialitate. 

        Nu sunt discuții. 

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat si in 

ansamblul sau. 

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  86 / 2020. 

 

X X X 

DIVERSE 

 

1.   Se prezintă cererea nr. 4844/03.07.2020 depusă de doamna Luca Adriana Elena prin care solicită să 

cumpere lotul de teren existent în spatele proprietății sale, din zona Târgului Suseni. 

Secretar:    Dna Luca Adriana a primit în folosință gratuită, conform Legii nr. 15/2003, o parcelă de 

teren de 300 mp, în zona Târgului Suseni – Geoagiu, pe care și-a edificat o casă de locuit. În zona 

respectivă, sunt parcelate loturi de teren pe 2 rânduri, în PUZ-ul realizat fiind prevăzută construirea de 

locuințe pe rândul de la Calea Romanilor cu fața la stradă, iar pe rândul din spate cu fața la târg. În anul 

2015, o altă familie de tineri care au locuință pe rândul din față au solicitat și le-a fost aprobată 

cumpărarea lotului de teren din spatele gospodăriei lor, situat pe rândul din spate. 

Este necesar să se stabilească o practică unitară. Ori se vând toate loturile din spate proprietarilor de 

case de pe rândul din față, ori se atribuie aceste loturi altor tineri îndreptățiți, conform Legii nr. 

15/2003, pentru a-și construi locuințe.  

 Dl. Danciu Aurel: am mai discutat într-o sedință și cererile depuse de domnii Mermezan și nu le-am 

aprobat cumpărarea terenului, eu propun să atribuim aceste loturi tinerilor care le solicită și se 

încadrează în prevederile Legii nr. 15/2003, pentru a-și construi locuințe. Nu cred că vânzarea unor 

parcele de 280-300 mp aduce un venit considerabil la bugetul local, iar construirea de locuințe rezolvă 

o problemă socială serioasă și impozitul pe clădiri care se va încasa va fi mult mai consistent decât 

impozitul pentru teren. 

Consiliul local aprobă cu unanimitate de voturi  ca loturile de teren din rândul 2, din zona Târg Suseni 

să fie atribuite numai în conformitate cu prevederile legii 15/2003. 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

      Zaharie Nicolae                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 


