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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  20.04.2021, ora 11,00,   in sedinta ordinara 

  a Consiliului Local al orasului Geoagiu 

 

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

93 din 12.04.2021, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție. 

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

este legal constituita. 

Doamna Călugăr Carmen Maria,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 1/ 28.01.2021, 

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

Cărăguț Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul general al oraşului, iar in calitate de invitati, 

reprezentanti ai compartimentelor de specialitate: Olea Coman Corina, Olaru Liana, Susan Marius si 

Puscasu Gabriel, precum și cetățeni cu domiciliul in orasul Geoagiu : Piele ;arcel, Boldor Ovidiu, 

Cucuruz Raul Andrei și Cloambă Moise. 

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 29.03.2021, nu sunt obiectiuni si este supus spre 

aprobarea consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi.   

 

X X X 

 

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

 

1. Proiect de hotarare privind  alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai - iulie 

2021 . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru 

trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3. Proiect de hotarare privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale  contribuabililor 

persoane fizice din orasul Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 324 mp, 

proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 Geoagiu, către proprietarii 

construcției edificate pe acest teren. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele de 

pajişti aflate în domeniul privat al  ORAȘULUI GEOAGIU nr. 3/98/28.02.2019. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” 

Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”. 

Iniţiator: Grupul consilierilor locali PNL: Vlad Ovidiu, Opra Mirela, Coca Nicolaie, Dincsorean 

Aurel, Almășan Ioan si Carască Alin 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului 

Geoagiu pe anul 2021. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orasul 

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

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

11. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea 

acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA 

Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

 

1.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al 

orasului 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 prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul de 

hotarare privind  alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai - iulie 2021 . 

           Se prezinta raportul Secretarului si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Se fac următoarele propuneri pentru funcția de presedinte de ședință : 

Domnul Vlad Ovidiu il propune pe dl Coca Nicolaie, 

Domnul Achim Sorin  o propune pe dna Nyeste Iulia Elena. 

Se intocmesc buletine de vot si se votează cu vot secret. 

Președintele de ședință și secretarul general al orașului procedează la deschiderea buletinelor de vot și 

citirea cu voce tare a optiunii de pe fiecare buletin. 

Dna Nyeste Iulia a obținut 8 voturi ”pentru” 

Dl. Coca Nicolaie a obținut 6 voturi ”pentru”. 

Un vot a fost nul. 

Dna Nyeste Iulia Elena a fost aleasă președinte de ședință pentru perioada mai - iulie 2021, cu 8 voturi 

”pentru”. 

  

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  34 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 

2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. 

         Se prezinta raportul Serviciului RAGC si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Discuții : 

Dl. Coca Nicolaie :Aș vrea să remarc rabdarea și meticulozitatea cu care funcționarii de la registrul 

agricol stau de vorba cu solicitanții și mai ales cu cei care au avut proiecte pe fonduri europene, au 

manifestat un deosebit interes pentru acesta, deși sunt puține proiecte pe fonduri europene, totuși mare 

parte se datoresc lor. 

        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.  35 / 2021. 

 

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

hotarare privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale  contribuabililor persoane fizice din 

orasul Geoagiu. 

         Se prezinta raportul Biroului Impozite și Taxe Locale si 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.  36 / 2021. 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 324 mp, proprietatea privată a 

orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 Geoagiu, către proprietarii construcției edificate pe acest teren. 

          Se prezinta raportul Secretarului si 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.  37 / 2021. 

X X X 

 

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

hotarare privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul 

privat al  ORAȘULUI GEOAGIU nr. 3/98/28.02.2019. 

          Se prezinta raportul Secretarului si 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.  38 / 2021. 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) ”. 

          Se prezinta raportul Secretarului si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

       Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : as vrea să spun câteva cuvinte, pentru că este un proiect inițiat de noi consilierii locali 

PNL, vreau să vă rog să-l susțineți și dumneavoastră pentru că este foarte importanță acestă susținere. 

Chiar dacă pentru următorii 4 ani noi suntem in opozitie și dezvoltarea UAT –ului este pe umerii dvs al 

dlui Primar, dar incercăm să noi, din opoziție să venim cu câte un proiect care să fie in sprijinul 

cetățenilor. Credem că este o problemă fosrte importantă, mai ales in contextul vremurilor pe care le 

trăim astăzi și prin acest proiect eu cred că am reuși să creem condiții normale, condiții decente atât 

pentru locuitorii UAT –ului Geoagiu, cât și pentru medicii care ar urma să-și desfășoare activitatea in 

acest centru. Eu sper ca acest proiect să treacă, să-l susțineți, să reușim să-l implementăm, in asa fel 

incât toate lucrurile să fie in regulă. Vizavi de amplasament, am discutat în ședința pe comisii, ați fost de 

acord cu toții că cea mai bună soluție este aici, unde a fost centrala termica a liceului, eu vă propun să-l 

susținem cu toții și să facem împreună lucruri bune pentru Geoagiu. 

Dna Carmen Călugăr : după cum ați văzut și ședința pe comisii chiar dacă sunteți în opoziție, noi am dat 

aviz favorabil acestui proiect și eu cred că tot ce este benefic pentru comunitate va trece, nu va fi nimic 

împiedicat de noi. 
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        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.  39 / 2021. 

X X X 

 

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

hotarare privind aprobarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar si 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.  40 / 2021. 

X X X 

 

          La punctul opt al ordinii de zi se prezinta 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 2021. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

       Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : pentru anul acesta avem bugetul 250 mii lei, eu aș intreba anul trecut cum v-ați 

inchis ?  

Dna Olea Coman Corina : noi am alocat anul trecut 200 mii lei, dar pentru că a fost suspendarea in 

perioada pandemiei, clubul a incasat de la AJPIS 75% din cheltuielile cu indemnizatiile. Anul acesta nu 

mai au finanțare de la AJPIS este doar finantare de la bugetul local. 

Dna Opra Mirela : și pe ce perioadă sunt asigurate cheltuielile ? 

Dna Olea Coman Corina : salariile angajatilor pe tot anul, iar indemnizațiile până în luna iulie, pentru că 

nu stim care va fi situația, care vor fi etapele de joc, cum se va desfășura activitatea sportivă. 

Dl. Vlad Ovidiu : deci va fi nevoie de o rectificare ca să închideți anul ? 

Dna Olea Coman Corina : da, va fi nevoie de o rectificare, dar vom vedea in trim III. 

Dna Opra Mirela : dacă ar fi o activitate normală, care ar fi suma necesară ? 

Dna Olea Coman Corina : asta trebuie să vă spună ei, eu nu am decât datele care mi se transmit in 

referatul de necesitate. 

        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.  41 / 2021. 

X X X 

 

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

hotarare privind  aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2021. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Achizitii Publice și avizul favorabil al Compartimentului 

Buget, Financiar si 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.  42 / 2021. 

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

hotarare privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orasul Geoagiu, judetul 

Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

          Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar si 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.  43 / 2021. 

X X X 

 

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

de hotarare privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota 

in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu. 

          Se prezinta raportul Secretarului si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

        Discuții : 

Dl. Vlad Ovidiu : pentru că este prezent domnul Director, aș dori să ne prezinte succint care este situația 

în momentul de față ? 

Dl. Ștefănie Radu : am reușit față de ședința de data trecută să achit salariile pe luna noiembrie și 

decembrie 2020, până la sfârșitul săptămânii sau in cursul săptămânii următoare să achit pe luna ianuarie 

2021, mai am ceva bani pe care trebuie să-i primesc de la primărie, facturi  de circa 100 mii lei. Pentru 

datoriile la Stat am făcut o eșalonare pe 12 luni, in valoare de 17 mii lei pe lună. Ca și lucrări… 

Dl. Vlad Ovidiu : eu am alte informații, dvs ați făcut o eșalonare pe 12 luni, dar dl primar ne spunea că 

dorește să inchidă această societate in luna iunie 2021, lucru pe care îl și vedem, s-au luat utilajele, se 

fac concursuri pentru agajarea muncitorilor… 

Dl. Ștefănie Radu : pentru a reuși să funcționăm a trebuit să facem eșalonarea, aveam conturile blocate, 

nu puteam să dăm salarii, am reușit să achităm 2 luni, suntem la zi cu eșalonarea, sper ca până la 

sfârșitul lunii mai să putem achita și salariile la zi. Avem lucrări executate, de la baza sportivă de unde 

nu am incasat nimic – avem in jur de 60 mii, avem împrejmuirea la Centru de zi, unde incepem după 01 

mai, și canalele pluviale. 

Dna Opra Mirela : la ședința anterioară ziceați că trebuie să mai incasați in jur de 50 mii lei pengru 

deszăpeziri ? 

Dl. Ștefănie Radu : s-au incasat. 

Dl. Vlad Ovidiu : și ce lucrări de deszăpeziri ați făcut ? 

Dl. Ștefănie Radu : in luna decembrie, in ianuarie, sunt poze, s-au făcut deszăpeziri. 

Dl. Vlad Ovidiu : și chiar dacă ați incasat acești bani, nu ați putu plăti salarii, înțeleg că pentru anul 

2021 nu ați plătit deloc salarii si suntem in luna aprilie. 

Dl. Ștefănie Radu : deocamdată da, urmează să încasăm banii pe lucrările executate și vom incepe să 

achităm și salariile pe 2021. 

Dl. Vlad Ovidiu : de ce nu ați încasat de la baza sportivă ? 

Dl. Ștefănie Radu : durează decontarea, pentru că banii vin de la București. 

Dl. Carașcă Alin : dar ați lucrat aici sau la București, pe Ghencea ? 

Dna Carmen Călugăr : dl consilier vă rog să nu facem spectacol in ședință ! 

Dl. Carașcă Alin : s-a referit la București ! 

Dna Carmen Călugăr : e vorba despre bani, care se aloca pe un program de finantare si vin de la bugetul 

de stat. 

Dl. Vlad Ovidiu : vă rog să ne spune-ți, pentru că înțeleg că domnii consilieri PSD, colegii noștri, sunt 

pregătiți să vă mai prelungească mandatul pentru 2 luni, în ultimele 4 luni câți angajați ați avut și ce 

datorii ? 

Dl. Ștefănie Radu : aveam 15 salariați și 360 mii datorii. 

Dl. Vlad Ovidiu : și astăzi care este situația, după 4 luni ? 

Dl. Ștefănie Radu : acum avem 10 angajați și 3 mandatari și datorie 370 mii lei. 

Dl. Vlad Ovidiu : oricât de mult țin colegii dvs la dvs, le va fi greu să vă mai pună încă o dată director 

acolo, atâta timp cât in ultimele 4 luni, ați dat afară 5 oameni, datoria a crescut și tocmai dvs ne-ați spus 
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ca pe ultimele 4 luni nu ați reușit să dați salariile. Dl. Primar și colegii dvs de aici v-au dat un mandat 

pentru că ați reușit să-i convingeți că aveți soluții pentru această societate, dar ceea ce văd eu in ultimele 

4 luni nu confirmă. Dacă colegii dvs vă mai dau incă un mandat, pentru noi liberalii, ne este greu să 

votăm așa ceva, inseamnă că peste 4 luni când veți veni din nou să cereți un mandat veți avea numai 5 

angajați și datoriile vor fi peste 4 miliarde și salarii neplătite de 8 luni. 

Dl. Ștefănie Radu : nu vor fi, pentru că v-am spus avem sume de recuperat. 

Dl. Vlad Ovidiu : și data trecută ați spus asta, există un proces verbal al ședinței în care este consemnat 

că eu v-am intrebat și dvs ne-ați spus că aveți soluții pentru această societate, și colegii dvs v-au dat tot 

creditul, dar problemele sunt tot mai mari, și nu e vorba numai de dvs, ci de tot consiliul de 

administratie pentru că nu numai directorul răspunde și consiliul de administrație are responsabilitate și 

deleagă sarcinile directorului. Ori in momentul de față este o mare-mare problemă această societate. Din 

ceea ce ne spuneți dvs datoriile sunt mai mari, salariile neplătite de 4 luni. 

Dl. Primar : de 3 luni. 

Dl. Vlad Ovidiu : da, de 3 luni. Eu am auzit, nu știu dacă este adevărat, că lucrările pe care le-ați făcut la 

stadion ați fost nevoit să le refaceți, tavanele au picat ! Nu știu ! E adevărat că ați făcut de 2 ori aceleași 

lucrări ? 

Dl. Ștefănie Radu : nu au picat tavanele. Am pus plasă când le-am făcut și au îngreunat mult și am 

hotărât să dăm jos plasa și să le refacem fără plasă. 

Dl. Vlad Ovidiu : și pentru lucrurile astea cine suportă cheltuielile ? Acolo ați plătit oamenii să facă 

tavanul, sa-l dea jos și să-l refacă, materialele, cine își asumă ? Sigur își asumă Consiliul Local, pentru 

sunteți societatea consiliului local, din pdv financiar, ați discutat în Consiliul de Administrație lucrurile 

astea, ați identificat care sunt problemele ?Aveți soluții pentru ele ? Ce măsuri ați luat dvs ca director 

pentru ca intr-un viitor apropiat să nu se mai intâmple lucrurile astea ? există niște documente, cine 

răspunde ? Sunt niște bani care s-au pierdut ! Din neatenție, din neglijență, sunt niște bani ai societății 

care sau pierdut ! Ce măsuri ați luat dvs față de aspectele astea ? 

Dl. Ștefănie Radu : vizavi de care ? De faptul că s-au refăcut tavanele ?  

Dl. Vlad Ovidiu : de tot ce s-a intamplat acolo !Da. Din punctul meu de vedere îmi e foarte clar ce se 

întâmplă acolo. Dacă domnul Primar își asumă, și dvs în calitate de consilieri PSD, majoritari în acest 

consiliu, vă asumați să mergeți mai departe cu această societate in felul acesta, este problema dvs și 

trebuie să v-o asumați că este vorba de banii societății, dar eu nu cred că lucrurile funcționează bine ! 

Suntem cu toții conștienți de treaba asta și a merge astăzi mai departe și a gira pentru acestă societate și 

pentru conducerea aceasta eu cred că este o mare problemă ! Dl. Director vreau să vă mai întreb ceva : 

dvs ce inteșegeți prin cuvântul ”libidinos” ? 

Dl. Stefănie Radu : eu am avut bun simț și am șters . Puteți să căutați în dicționar și să vedeți ! 

Dl. Vlad Ovidiu : nu eu vă întreb ce înțelegeți dvs ? 

Dna Carmen Călugăr : nu face parte din ordinea de zi această discuție, așa că vă rog să revenim ! Nu 

este problema noastră ce face dl director in timpul liber. Eventual putem discuta la diverse. Haideți să 

dăm cuvântul și altor persoane, domnul Primar ! 

Dl. Primar : va multumesc ! aș vrea să facem niște clarificări legate de problema serviciului public. Eu îl 

înțeleg pe domnul Vlad, liderul de grup al PNL, până la urmă trebuie să-și facă și ei jocul politic de 

opoziție, să critice orice se face și orice nu se face, probabil și în alte conjuncturi in care PSD este in 

opoziție se întâmplă același lucru, dar să nu implicam anumite aspecte, avem și invitați și aș vrea să 

plece cu o imagine pozitivă și nu negativă cum ați descris-o dvs azi. Știți foarte bine că aceste societăți 

care sunt susținute de către Stat, începem aici cu prietenul nostru Octav, care manageriază activitatea 

liceului, dar dacă nu are susținerea Ministerului nu poate să-și desfășoare activitatea. Aceeași situație o 

aveți dvs la Uzina Mecanică, in care atâta timp cât ministerul Apărării nu vă susține partea financiară nu 

o să puteți face ce vă doriți. Aceeași situație o are și colegul dvs Alin Carașcă la Hotel Ceres, atâta timp 

cât nu are susținerea de la Ministerul Muncii e clar că și la dânșii incep să apară problemele, dacă nu au 

și apărut ! Și atunci, nu are rost să lovim așa tare in Directorul de la Serviciul Public, când noi știm 

foarte bine că am discutat in ianuarie situația societății, și acestă redresare a societății, atâta timp cât 

Primăria și Consiliul local, s-au intârziat alocările de sume din buget și astăzi, trecut de jumătatea lui 

aprilie, și noi aprobăm bugetul pentru 2021, este normal ca societatea să aibă anumite probleme 

deoarece in perioada ianuarie – aprilie, funcționarea societății merge 99% pe susținerea sumelor alocate 

sau a lucrărilor pe care și le dorește Primăria și Consiliul Local. Știți că în această perioadă nu se pot 

deconta decât 1/12 din valoare cheltuielilor de anul trecut, noi am reușit din luna ianuarie să-i sprijinim 
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să iasă din acel impas, care anul trecut datorită bugetului mai mic sau a lucrărilor alocate către Serviciul 

Public, nu s-au putut susține financiar, să-și poată acoperi toate cheltuielile. Noi din ianuarie și până 

săptămâna trecută aveam un miliard și vreo șapte sute pe care am reușit să le achităm 1/12 din ce a fost 

anul trecut. Acolo ei mai au de incasat, că spunea foarte bine domnul Director, dar dvs aveți rolul de a 

asculta doar ce vă place dvs și nu ce este real, ei au de incasat pe un contract de rigole pluviale și 

întreținere, undeva la vreo 60 mii lei. Noi și să fii vrut să –i dăm luna trecută, nu puteam nicicum că doar 

azi aprobați bugetul. Mai au de incasat de la lucrările de apă și canalizare la Grădiniță, și astăzi am 

primit cu dl Arhitect Șef hârtia pentru recepția finală la acest obiectiv, pentru săptămâna viitoare, trebuie 

să achităm cei 27 mii lei. Tot așa avem la baza sportivă o situație de lucrări undeva la vreo 60 mii lei și 

mai preconizăm vreo 60 mii lei din alte lucrări și atunci, vor fi undeva la vreo 2 miliarde, care ei ar 

trebui să-și incaseze până la sfârșitul lunii mai. Știți că la orice lucrare au aceea garanție, iar la Grădiniță 

mai au de recuperat vreo 55 mii, deci ar fi vreo 2 miliarde jumate de care vorbim. Dacă v-ați uitat pe 

lista de lucrări și am discutat la ședința pe comisii, au lucrările de intreținere. Spunea-ți de acei 50 mii 

lei pe deszăpeziri, dacă vă aduceți aminte, 24 mii le-am dat in decembrie pentru perioada octombrie-

noiembrie, iar 26 mii le-am dat in februarie pentru decembrie – ianuarie. Nu știu ce societate poate să 

facă activitatea de deszăpezire pentru perioada de iarnă cu această sumă. Noi am incercat să scoatem la  

licitație să încheiem un contract cadru, in mandatele anterioare, când eram și eu consilier local, și atunci 

valoarea era de 3 – 4 miliarde și atunci îl tragem de mânecă pe dl Director pentru 50 mii lei. Toți știm că 

o deszăpezire pe Deva, ok nu ne comparăm cu Deva, dar trebuie să dăm și exemple, o deszăpezire costă 

circa 37 miliarde lei, și acolo nu întreabă nimeni pe primarul de la Deva ce a făcut cu cei bani și de ce ? 

Va spun că toți cei care încheie contracte de deszăpezire nu-i interesează dacă ninge sau plouă, ei își iau 

banii. La noi nu a fost așa, noi le-am dat bani pentru achiziționarea de materiale, de combustibil și 

susținerea angajaților. Așa a fost de ani de zile, dl Danciu poate să confirme că și când a fost dânsul 

Viceprimar și știe, numai atât s-a plătit. Acei bani 50 mii, noi 24 mii i-am dat in decembrie și 26 mii în 

februarie. Dacă vă aduceți aminte, că dvs mi-ați trimis poze cu drumul de la Cigmău, acești oameni au 

lucrat la Cigmău 2 săptămâni și au făcut drumul cum arată acum. Nu am putut să le plătim lucrările 

pentru numai azi votăm bugetul ! Dacă prietenii dvs de la București ar fi votat bugetul de in februarie 

probabil am fi avut și noi buget in martie, și am fi putu da bani la Serviciul Public. Noi am prins pe 

lucrările de reparații și întreținere drumuri la Cigmău, Poenari, Homorod, intre Geoagiu Bai și Poenari 

undeva la 60 mii lei, până la sfârșitul lunii iunie. Le-am prins pe lucrările de extindere a rețelei de apă în 

Dric suma de 24 mii lei , acolo sunt case construite de 7 – 8 ani. Pe intreținere zone verzi am prins 50 

mii lei, pentru ați văzut pe toate drumurile de la Haltă, pe Luncă sunt curățate acostamentele de 

Serviciul Public, sunt zonele de parc, cu taierea și toaletarea arborilor, cosit : Geoagiu Bai, Geoagiu, 

Gelmar, zona de biserică Suseni. Atunci ar fi 134 mii lei și cu 160 mii lei ce au de incasat, aceea 

pierdere se recuperează de aici.  

Dl. Vlad Ovidiu : dl Director pe ce sumă ați făcut eșalonarea ? 

Dl. Ștefănie Radu : pe suma de 209 mii lei. 

Dl. Primar : finanțele le impun să pltească rata din eșalonare și ce au din  februarie incoace. Deci  ei au 

plătit 2 rate de eșalonare plus contribuții și impozite pe februarie și martie. 

Dl. Vlad Ovidiu : lăsați-l pe dl director să răspundă !  

Dl Primar : de asta v-am spus că tot noi aici, primaria și consiliul local trebuie să găsim soluții, că 

oamenii aștia nu sunt de vină, ei singuri nu pot să facă față ! 

Dl. Vlad Ovidiu : ce se intâmplă acolo nu este in regulă ! 

Dl. Primar : ce nu este in regulă ? Oare dacă erați dumneavoastră aici in locul meu și nu aveați buget, nu 

puteați să le faceți plăți, să decontați ce au lucrat, ce făceați ? 

Dl. Vlad Ovidiu : domnul Primar, vă rog, vreau să discut cu dl Director ! Ce datorii are societatea 

astăzi ? La finanțe ? 

Dl. Ștefănie Radu : mai sunt 174 mii, salarii 135 mii, furnizorii 60 mii lei. 

Dl. Vlad Ovidiu : in mare 369 mii, total datorii și total ce aveți de incasat ? 

Dl. Ștefănie Radu : 60 mii la baza sportivă, 67 mii pe canale pluviale, garanția de la acomin – 58 mii lei, 

circa 28 mii lei alte lucrări. 

Dl. Vlad Ovidiu ; din ce imi spuneți dvs, azi aveți datorii de 369 mii lei și de incasat 210 mii, diferența 

de 180 mii lei 

Dl. Primar : dar Radu tu cum spui că ai de incasat 60 mii de la baza sportivă, când valoarea contractului 

este de 350 mii.  
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Dl. Radu Ștefănie : 335 mii lei este contractul la baza sportivă. 

Dl. Vlad Ovidiu : nu vă supărați, dar eu nu am capacitatea să vă înțeleg ! Pe noi ne interesează total 

venituri și total datorii astăzi, la zi ! 

Dl Primar : are datorii 370 mii și total venituri 580 mii venituri. 

Dl. Vlad Ovidiu : păi déjà trebuie să vă dăm primă, dacă mai vorbim jumătate de ceas sunteți 

performant ! Situația trebuie privită cu foarte multă atenție.  

Dl. Primar : această societate nu poate funcționa fără susținerea primăriei, Primăria nu poate să-i susțină 

activitatea până nu votați dvs bugetul. De ce tot spuneți că nu e in regulă, ba e in regulă, ce era dacă dl 

Director făcea cum a făcut dl Carașcă la Ceres, dacă țineam oamenii cu 4 ore, dar nu se uită în ograda 

lor, se uită în ograda noastră ! Noi toți ne-am dorit să ajutăm societatea să iasă din impas, neavând 

specialiști să mai facă lucrări de construcții, am zis să facă întreținere zone verzi, întreținere drumuri, ce 

pot ei să facă și am zis să luăm o parte din oameni la primărie, să nu mai fie cheltuiala la ei și am fost 

toți de acord, asta trebuie să facem și in perioada următoare. Sa nu-l mai acuzăm pe Ștefănie, că vă pun 

pe dvs sau pe cineva din grupul dvs și veți vedea că tot de ce se votează aici depinde și de ce i se poate 

deconta de la bugetul local. Ei au foarte puține venituri din alte surse, au mai făcut câte ceva pe la 

cimitire, au mai făcut branșamente de apă canalizare, ei nu-și permit să lucreze in privat, pentru că 

prețurile lor sunt mai mari, că ei emit factura și au impozit și TVA , față de cei care lucrează la negru. 

Atunci e greu de obținut lucrări din exterior. Asta am vrut să vă explic și dacă vreți să înțelegi bine și 

dacă nu …….. 

Dl. Vlad Ovidiu : dvs cred că ați înțeles greșit lucrurile, când spuneți că ma puneți pe mine sau pe altul 

Director la Serviciul Public, greșiți ! La Serviciul Public, Consiliul de Administrație pune director și nu 

dumneavoastră ! Dl Primar are darul de a explica tuturor când nu se poate face un lucru că de vină sunt 

alții. Dovadă mai bună de colaborare și de bună înțelegere decât să veniți dvs cu un buget, cum ați vrut, 

după chipul și asemănarea dvs și noi să fim de acord cu el să-l votăm, nu s-a pus problema, asta 

înseamnă că vrem să colaborăm, credem că prin colaborare se pot face lucrurile cum trebuie. Cum puteți 

dvs să spuneți că noi suntem vinovați, când suntem de acord cu ce faceți  dvs, ami mult identificăm și un 

amărât de proiect cu care venim tot să ajutăm. În situația in care avem o problemă cu un director pus de 

dvs. dați-ne voie să avem și noi dreptul la o părere și la o opinie, că numai pe vremea comuniștilor nu 

aveai voie la opinie și punea primarul director acolo și acolo.  

Dl. Carașcă Alin : problemele la Serviciul Public nu sunt de acum, nu mai dați vina pe buget ! 

Dna Carmen Călugăr : dl Carașcă haideți să vorbim pe rând, cum ni se dă cuvântul !I-am dat cuvântul 

domnului consilier Pleniceanu ! 

Dl. Pleniceanu Mihai : cum văd, noi ne certăm mai mult numai de la Serviciul Public. Din punctul meu 

de vedere trebuie să fim puțin mai calmi, soluția eu aș vede-o : prelungirea mandatului cu 2 luni și apoi 

trebuie tras linie. Ca așa nu are rost să tot mergem prin Geoagiu să dăm explicații, eu nu am ințeles 

nimic din cei aici !Tot noi trebuie să rezolvăm, să mai prelungim 2 luni și atunci să vedem este zero pe 

zero ? Nu este ? Și ce se va putea face ? Trebuie clarificată problema cu Serviciul Public și toată lumea 

ne intreabă, că de asta ne-au ales consilieri. Mai prelungim pe 2 luni și apoi nu este ok, inchidem și cu 

asta basta. Lumea știe și vorbește, suntem mulți aici și vorbim. 

Dna Carmen Călugăr : noi din acest motiv și propunem prelungirea mandatului, ca să ajungă la zi cu 

plățile și să inchidem activitatea. 

Dl. Vlad Ovidiu : domnilor consilieri, am știut și acum 4 luni că situația este asta. Noi nu, dvs v-ați 

asumat lucrul ăsta, de ce ? Pentru că sunt lucruri pe care aici nu le spune nimeni, dar toată lumea le 

cunoaște, vi-l asumați pe dl Director acolo, care ne demonstrează, cel puțin de când suntem noi in 

consiliul local, că nu are soluții pentru acestă societate, doar pentru faptul că trebuie închise niște 

ajutoare din campania electorală. Nu suntem de acord ca, noi consiliul local să girăm lucrurile astea. 

Astea trebuie să se rezolve in privat, nu Consiliul local Geoagiu să-l ținem pe domnul Ștefănie chiar 

dacă nu e in stare să conducă o activitate și să-i plătească salariul. Este societatea noastră a Consiliului 

Local și pe dvs vă va trage lumea la răspundere, chiar dacă aveți majoritate și conduceți Geoagiu așa 

cum vreți. Da așa se întâmplă în următorii 4 ani veți conduce Geoagiu exact așa cum vreți. Suntem de 

acord, votăm bugetul, facem și noi ce putem cu un proiect, cu o idee, dar mai mult nu o să putem că 

suntem in opoziție. Sunteți singurii răspunzători de tot ce se intamplă în Geoagiu, și bune și rele. 

Dl. Pleniceanu Mihai : până acum s-a justificat ca nu am avut buget, acum am votat bugetul, haideți să 

vedem ce fac in astea 2 luni de zile, să facă lucrările și atunci să tragem o linie, să-i mai dăm o șansă, 

indiferent că e el sau altul, tot așa va fi. Până la urmă suntem toți de vină ! Dacă nu ai bani acasa nu ai 
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pâine, așa și el, dacă are bani ! Eu zic sa mai prelungim pe 2 luni de zile și atunci dacă nu se rezolvă 

problema să mergem acasă ! Credeți-mă că și eu m-am săturat ! Eu spun aici răspicat : peste 2 luni de 

zile nu mai ridic mâna. 

Dl. Carașcă Alin : in situația asta nu au mai fost angajații, după 3 luni de zile nu au bani și poate nu au 

pâine. 

Dl. Plencieanu Mihai : angajații vin și se plâng la noi, le-am dat și bani împrumut, probabil ca să-și ia o 

pâine. Asta e cel mai dureros, dar trebuie să rezolvăm odată cu Serviciul ăsta Public. Ne place sau nu ne 

place !! 

Dl. Vlad Ovidiu : să vă spun un lucru extrem de simplu : la un bordel dacă lucrurile nu merg bine, nu 

schimbi paturile, schimbi altceva ! 

Dl. Primar : e un punct de vedere ! Frumoasă comparație !!!! 

Dl. Vlad Ovidiu : din punctul meu de vedere lucrurile nu mai pot continua in felul acesta, pentru că se 

pune presiune extrem de mare pe Consiliul Local pentru firma aceasta. 

Dl Pleniceanu Mihai : putem face lucrările care sunt, le putem termina, ce putem face ???? Asta trebuie 

să vedem, să gândim toți, eu așa zic, și dacă vine altcineva ce poate să facă ? 

Dl. Primar : dvs ați înțeles, alții nu vor să înțeleagă ! 

Dl. Vlad Ovidiu : puneți pe cine vreți dvs ! 

Dl. Pleniceanu Mihai : eu  nu aș pune pe nimeni, eu l-aș desființa acuma in secunda asta ! 

Dl. Vlad Ovidiu : domnul Pleniceanu cu votul nostru și fără votul nostru dv stot ce vreți veți face, eu – 

noi  incercăm să va spunem că nu este bine. 

Dl. Pleniceanu Mihai : dar și noi vedem realitatea ! 

Dl. Vlad Ovidiu : păi și atunci de ce insistați ! 

Dl. Pleniceanu Mihai : dar putem face ? Să mergem mai departe așa sau să punem pe altu, să mai vedem 

2 luni cum merge treaba, tot așa va fi cu 2, 4, 7 miliarde datorii ? 

Dl. Vlad Ovidiu : dacă de acum 4 luni datoriile au crescut cu conducerea asta, ce garanții avem că peste 

4 luni nu vor fi mai mari ? 

Dl. Pleniceanu Mihai : păi asta trebuie să vedem noi ce facem, până acum nu au avut cu ce, acum am 

aprobat bugetul se pot face plăți. De asta trebuie explicat, că unii nu zic nimic, credeți-mă că nici eu nu 

sunt de acord să vină oamenii la servici, prieteni de-ai noștrii pe care îi cunosc, și să nu –și ia salariile 

atâtea luni. Hai să le mai dăm o șansă, incă 2 luni, peste 2 luni nu au rezolvat, gata ! Eu așa știu o firmă 

care nu mege, pune lacăt ! 

Dl. Vlad Ovidiu : stimați colegi, vedeți suntem de acord, lucrurile care trebuie făcute le facem, dar unde 

nu este bine, trebuie să le spunem lucrurilor pe nume, eu cât voi fi aici eu nu pot tac și să las să treacă 

lucruri care mi se par că nu sunt in regulă. Gândiți-vă că vedeți că lucrurile merg prost ! A vota astăzi 

mai departe…. Râde lumea din Geoagiu, ori oamenii nu vă spun ! 

Dl. Pleniceanu Mihai : nu, ne spune și nouă lumea !N-am avut bani, haideți să vedem acum că avem 

bani, ce motive mai aruncăm.  

Dl. Vlad Ovidiu : eu nu pot fi de acord, știind situația reală, nu pot fi de acord cu prelungirea mandatului 

actualei conduceri. 

Dl. Primar : aș dori, dacă sunteți de acord, să luăm o hotărâre toți aici, că văd că toată lumea e interesată 

de a rezolva problema acolo, dar mai puțin elementele pe care le-am citi eu aici așa, probabil că nu m-a 

băgat nimeni in seama și se tratează cu indiferență, spunându-se că primarul spune povești. Haideți să o 

lăsăm pe dna Secretar să ne spună cele 2 variante juridice pe care le avem cu Serviciul Public. Una ar fi 

inchirea lui de la 1 mai si suportarea cheltuielilor de către dvs aici, in sedința de Consiliu Local, dar asta 

inseamnă să revenim la bugetul pe care l-am votat, și să anulăm de la investiții pentru a prevedea 

cheltuiala acolo, de cât o fi 2- 3 miliarde și ceva, sau cealaltă variantă in care v-am prezentat situația cu 

lucrările și ce mai au de decontat, ca să mergem pe varianta de a-l inchide in momentul in care putem 

acoperii datoriile. Sunt 2 variante, pe care o agreați dvs vă rog să o propuneți, să o noteze dna Secretar 

in pv, să-i dam mandat dlui Vartolomei, când merge pe data de 5 mai acolo, să voteze una sau cealaltă 

variantă. 

Dl. Pleniceanu Mihai : eu aș mai veni cu o idee, nici nu l-aș inchide, dar aș incerca ca peste 2 luni să fie 

acoperite cheltuielile și să aibă și un profit de 1 miliard, atunci nu l-aș mai inchide. 

Dl. Vlad Ovidiu : dacă se decide că trebuie închisă societatea, datoria aia trebuie să și-o asume cei care 

au știut in urmă cu 4 luni că lucrurile vor merge prost, dar au votat.  



 10 

Dl. Primar : asta o știe dl Vlad că trebuie să ne asumăm noi toți, împreună cu Consiliul local, dar 

cealaltă prin care ne-am asumat răspunderea să le achităm pentru ceea ce au lucrat aia nu și-o asumă ! 

Haideți să o lăsăm pe dna Diana să ne spună și din punct de vedere juridic care este cadrul legal, că până 

la urmă toți ne dăm cu părerea ca la politică și la sport. 

Dl. Coca Nicolaie : anul trecut când eram aici in Consiliu Local am intrebat și  nu am primit nici un 

răspuns, dar acum revin, ce trebuie să facă un locuitor al orasului Geoagiu ca să i se cosească în fața 

porții, să i se măture in fața porții ? 

Dl. Primar : pe domeniul public ? Nu trebuie să facă nimic ! Noi avem un regulament de funcționare 

pentru cei care mătură, aprobat tot aici in Consiliu local și atunci nu întrebăm pe proprietar dacă vrea să-

i măture sau să-i cosească cineva. 

Dl. Coca Nicolaie : dar asta se intâmplă, la unii se face și la alții nu, sau sunt anumiți locuitori 

privilegiați sau neprivilegiați. Eu am intrebat in mod practic, dacă vreau sa-mi măture sau sa-mi 

cosească cineva in fata casei ce trebuie sa fac, taxa este atât ! Această taxa se reflecta in niste venituri 

ale societatii. 

Dl Primar : pentru aceaste activități pe domeniul public nu se poate lua taxă. Pentru cei de la 416 ați 

aprobat planul de acțiuni și lucrări care se pot face cu ei și nu poate nici cel de la 416, nici cel de la 

Serviciul Public sa incaseze taxa pentru activitățile pe care trebuie să le facă conform planului sau 

contractului. La privat, să –si curețe gradina sau livada, acolo da ! 

Dl. Vlad Ovidiu : stimați colegi SC Serviciul Public SA este societatea Consiliului Local, domnul 

Primar ne ajută cu informații mai bune sau nu, mai detaliate, dar socitatea este a consiliului local, este 

responsabilitatea noastră! 

Dl. Primar : ați înțeles, aveți dreptate ! Foarte bine. 

Dna Opra Mirela : vreau să întreb dacă există varianta legală ca salariații să fie trecuți la Primărie și să 

se desființeze societatea ? Nu mi se pare normal ca Primăria să mai suporte un TVA de 19% in plus să-l 

plătim la Serviciul Public, impozit, atâtea alte cheltuieli, pentru a ține un director și alți 2,3 acolo. 

Secretar : da, asta facem.  Angajații nu pot fi trecuți prin transfer. Primăria organizează concurs de 

recrutare, cei care sunt declarați admiși iși incetează contractul individual de muncă acolo și sunt 

incadrați la Primarie. Eu consider că am stabilit din ianuarie că tința finală este desființarea acestei 

societăți comerciale. Modul de desființare : putem să continuăm așa cum am pornit, să-i alocăm bani pe 

contractele incheiate și să încheiem noi contracte astfel încât până la sfârșitul lunii iunie să ajungă la zi 

cu toate restanțele : buget de stat, furnizori și salarii sau putem să hotărâm dizolvarea societății 

comerciale cu preluarea datoriilor la bugetul local al orașului Geoagiu. In aceste condiții noi preluăm 

datoria către bugetul de stat și către salariați, urmând să le achităm în funcție de resursele existente. 

Dl. Vlad Ovidiu : eu nu sunt de acord cu așa ceva ! Dna Secretar ceea ce spuneți dv sar trebui să punem 

frumos pe hârtie și în fiecare lună să verificăm : cât au depus situații de plată, cât s-a decontat, in iunie – 

iulie s-a stins tot, bine, să dizolvăm societatea. 

Dl. Primar : nici eu nu sunt de acord ! 

Dl. Vlad Ovidiu : eu am altă propunere. Haideți să punem pe altcineva director la Serviciul Public și 

până la sfârșitul lunii august ne demonstrează că se poate face treabă, vom fi pe profit și va demonstra ca 

nu vafi nevoie să desființăm societatea. 

Dl Pleniceanu Mihai : la Serviciul Public nu ne interesează mapa, ne interesează sapa. Acolo sapa e 

baza. 

Dl. Danciu Aurel : dl Vlad propuneți aici in sedință acel om care să preia conducerea societății și care in 

4 luni să scoată firma din probleme. 

Dl. Primar : in luna iulie trebuie sa tragem o linie, vom vedea ce rămâne din trim. II. 

Dl. Vlad Ovidiu : domnule Danciu, eu mă așteptam să spuneți că la experiența dvs aveți o soluție 

rezonabilă, vă spun eu cum trebuie să procedați, astia sunt oamenii care trebuie să facă parte din CA si 

aibă rezultate. 

Dna Carmen Călugăr : haideți să depășim momentul, să supunem la vot. 

Dl. Pleniceanu Mihai : dl primar v-a explicat corect, ori e așa, ori e așa. Dacă nu îi ajutăm noi, nu se 

poate face nimic. Trebuie să rezolvăm problema. Până la urma urmei dacă eram in locul lui Radu eu 

plecam acasă. 

Dl Dâncșorean Aurel : eu sunt de acord cu propunerea dlui Pleniceanu, să-i mai acordăm o dată 

încrederea pentru 2 luni, dar in nici un caz mai mult. Dna Corina conform contractelor neplătite, 

conform contractelor 
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Dna Olea Coman Corina : conform prevederilor bugetare se vor incheia contracte cu Serviciul Public  și 

in funcție de veniturile proprii ale bugetului local, se vor face plăți pentru a aduce la zi societatea. Din 

punctul meu de vedere, dacă lucrările sunt executate, au recepție, au documente de calitate, dacă totul e 

in ordine și nu intervine nimic altceva, atunci in 2 luni, 3 maxim vom ajunge la zi. 

Dl. Dâncșorean Aurel : o altă problema, am înțeles că sunt lucrări care se decontează din alte surse – 

București, in situația asta ? 

Dna Olea Coman Corina : pe PNDL avem pe lângă alte lucrări și baza sportivă. Decontarea, cererea de 

plată se trimite și durează cam 2 luni de zile până se virează banii. Dacă depun documentele până la 

sfârșitul lunii aprilie, atunci până la sfârșitul lunii iunie vor primii bani. Dar, trebuie să reținem că 

important este să-și facă treaba, să termine lucrările și să depună actele pentru decontare, din pdv 

financiar se rezolvă, dar ei trebuie să fie implicați. 

Dl. Dâncșorean Aurel : in situația asta peste cele 2 luni când timpul a expirat, nemaiexistând societatea, 

automat, fiind acționar majoritar, Consiliul local trebuie să preia datoriile. Ei dacă astăzi se incheie și 

preluăm datoriile sau peste 2 luni să nu mai prelungim agonia, nu tot asta este. 

Dna Olea Coman Corina : asta depinde de dumneavoastră. 

Dl. Dâncșorean Aurel : și ce rost are să o lungim atâta. 

Dl. Vlad Ovidiu : peste 2 luni vor avea datorii mai mari și dacă o opream acum 4 luni era mult mai bine. 

Dl. Dâncșorean Aurel : inafară de asta, să nu se supere dl Primar, dl Ștefănie și colegii, știți bine că 

primăvara și toamna se fac lucrări, ce fel de lucrări ? Cele de tăieri in grădină, și trebuie pomul și toți 

dintre muncitori se duc și își fac rost de bani, că dintre ei nimeni nu a plâns, cei care  nu au putu să 

plângă au plecat de la Serviciul public. Atunci întrebarea este cât lucrează la privat și cât lucrează la 

stat ?  

Dl. Primar : ca o concluzie, înainte de vot, haideți să incercăm, pentru că responsabilitatea este tot a 

noastră a tuturor, în sedinta pe comisii din iulie, vom face o analiză strictă și in funcție de sumele alocate 

vom lua o decizie. Dar eu cred că atunci nu va mai fi decât ceva din esalonarea de la finanțe. 

Dl Vlad Ovidiu : domnul Danciu, vreau să vă întreb ceva, că dvs aveți experiență ! Dacă în ultimele 4 

luni, au fost 15 angajați și datoriile mai mici n-au reușit să ajungă la zi, astăzi când numărul angajaților a 

scăzut cu 30%, datoriile au crescut, salariile sunt neplătite de 3-4 luni, dvs credeți că peste 2 luni situația 

societății va fi mai bună ? 

Dl. Danciu A : părerea mea e că așa va fi. 

Dl Pleniceanu Mihai : problema cea mai mare este că nu-i avem pe aia cu sapa. 

Dl. Vlad Ovidiu : haideți să vă spun că nu aveți dreptate. Un om oricât de bun ar fi, in momentul in care 

nu și-a primit salariul 3 luni, ce productivitate a muncii pot să ceri. 

Dl. Primar : după finalul ședinței, fiecare dintre duvs puteți să-i sunați să le spune-ți că ați aprobat 

bugetul și să realizeze contractele care li se atribuie să poată să-și ia salariile. E responsabilitatea noastră 

a tuturor. Gândiți-vă că in ianuarie, dacă opream activitatea ajungeam la varianta 1- să preluăm datoriile 

la bugetul local și nu eram nici unii de acord. 

Dl. Dâncșorean Aurel : dar atunci erau mai puține datorii. 

Dl. Primar : nu ! tot asa erau. 

Dl. Vlad Ovidiu:cum nu! Gândiți-vă că erau 4 luni in care nu trebuia să plătim salariul domnului 

Ștefănie. 

Dl. Primar: dl Vlad dvs sunteți economist, conduceți o unitate, nu știți că la facturile care se emit către 

terți sunt cuprinse TVA, impozit. In ianuarie erau salariile pe 3 luni neplătite, așa sunt și acum. Dl. 

Director se exprimă puțin mai greu. 

Dna Opra Mirela: există incheiat contract pentru servicii de curățenie la primărie? 

Secretar: da, cu Serviciul Public la un tarif de 2600 lei, fără TVA/lună. 

Dl. Primar: da, pentru 4 ore, și serviciile le asigură dna Bacrău Leta. 

Dl. Dâncșorean Aurel: dna Președinte să le mai acordăm 2 luni. 

Dl. Primar: da, așa zic și eu și in iulie vom vedea. 

Dl. Vlad Ovidiu: dl Dâncșorean poate PSD – ul mai acordă 2 luni. 

Dl. Pleniceanu Mihai: eu zic sa mai aprobăm 2 luni si după aceea nu mai avem ce sa discutam. 

Dna Carmen Călugăr: domnul Vlad poate domnul Dâncșorean e de acord cu prelungirea pe 2 luni, acum 

faceți cum m-ați atenționat pe mine, le sugerați colegilor dvs cum să voteze? 

Dl. Primar: eu zic că aici votează consilierul local, nu membrul PSD sau PNL. 
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        Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu 9 voturi ”pentru ”, 3 voturi ”impotrivă” și 3 

”abțineri”, atat pe articole cat si in ansamblul sau. 

  

        Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  44 / 2021. 

 

X X X 

 

 

Ca probleme urgente inscrise pe ordinea de zi sunt urmatoarele: 

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

trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu. 

         Se prezinta raportul  Secretarului  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Nu sunt discutii. 

        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.  45 / 2021. 

 

X X X 

 

                 DIVERSE 

1.   Dna Carmen Călugăr : având in vedere că este invitat și domnul Director de la Liceu, domnul 

Octav Cismașiu, îl rugăm să ne prezinte și dumnealui situația, ce planuri au pentru anul acesta. 

Dl. Octav Cismașiu: vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de astăzi! Am venit cu niște cifre 

pe care le-ați avut și dvs pentru consultare. Am auzit vehiculându-se niște sume destul de 

generoase pentru diverse activități: sportive. Singura rugăminte a liceului este de a vă gândi la o 

sumă care să fie alocată pentru premiile elevilor de la liceu, undeva in jurul sumei de 10.000 lei. 

Dna Olea Coman Corina : banii sunt prinși în bugetul dvs, iar in luna mai se va face și hotărâre 

pentru premii. In trim . III vă vom mai aloca niste sume din veniturile proprii, in funcție de 

incasări. Deocamdată am acoperit cheltuielile pentru trim. I la nivelul la care au fost efectuate și 

trim. II integral la ce s-a preconizat.  

Dl. Cismasiu Octav: in rest doresc să vă multumesc tuturor, pentru că după raspunsul la 

invitatia dvs., din punctul meu de vedere consider că nu suntem aici pentru nimic altceva decât 

pentru interesul public, al cetățeanului, al celui care locuieste in orasul Geoagiu și eu consider că 

este imperios necesar să avem in vedere viitorul acestei localități, ori viitorul nu este reprezentat 

nici de mine, nici de dumneavoastră, ci de copii noștri, pe care trebuie să punem accentul , iar 

educația este extrem de importantă. Consider că ați luat in considerare acest lucru prin faptul că 

ați adâugat la valoarea bursei scolare stabilită de Guvern la 100 lei, incă 20 lei, acordându-le 

elevilor noștri o bursă lunară de merit de 120 lei, un lucru imbucurător pentru ei. Nu toți elevii 

din comunitatea noastră sunt beneficiari de condiții extraordinare de trai. Insă, am auzit 

discutându-se aici de 250 mii lei pentru sport, 370 mii lei pentru Serviciul Public, iar din datele 

mele pentru scoală s-a alocat suma de 44 mii. 

Dna Olea Coman Corina : 67.800 lei. 

Dl. Cismașiu Octav: suma este cu tot cu transportul cadrelor didactice, dacă scădem transportul 

rămân 44 mii. Ori, accentul către invățământ ar trebui să fie unul mult mai semnificativ, dacă tot 

discutam de investiții, evident că fiind singurul liceu agricol din judet, având această bază 

materială care ne este un atuu in plus, logic ca incercam sa mergem inainte și vrem să venim in 

dezvoltarea invatamantului agricol. Stiu ca invatamantul agricol este perceput asa cum este 

perceput, la fel cum este percepută și ideea de agricultură in tara noastră, iar la nivelul orasului 

Geoagiu practicăm o agricultură de subzistentă. Dar trebuie să incercăm să venim inaintea 

acestei idei sa incercam sa dezvoltam agricultura si invatamantul agricol, iar pentru anul 2021 

avem discutii cu o firmă care este constructoare de drone pentru agricultură, dorim să facem 

cursuri pentru elevii noștri de pilotaj drone agricole și inclusiv să achiziționăm o astfel de dronă 
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agricolă cu care se poate face telemetrie, este un soft dedicat și o dronă care se folosește pentru 

ierbicidat pentru culturile mari. Un alt aspect este dorința de a achiziționa un tractor modern, 

pentru a prinde din nou viață scoala de mecanică agricolă. Ne dorim să dezvoltăm partea de 

cercetare, să inființăm o plantatie de cătină, să achiziționăm o linie de producție pentru uleiuri 

volatile de lavandă, pentru dulceață de trandafiri și pentru suc de fructe. Avem livada de meri, 

vom planta sfeclă rosie și plantația de cătină și vom achiziționa o linie tehnologică pentru 

producția de suc natural.  Am vrea să creem un brand al liceului noastru. Consider că liceul după 

stațiunea turistică, este a doua carte de vizită a localității noastre. Tot ceea ce producem 

valorificăm și strângem fiecare bănuț pentru a putea investi, astfel incat liceul să devină un punct 

de reper. 

Dna Carmen Călugăr: după participarea noastră la ședința Consiliului de Administrație al 

liceului, vă rugăm să ne spuneți dacă aveți un răspuns cu privire la proiectul de regenerare 

urbană a centrului orasului Geoagiu? 

Dl. Cismasiu Octav:  am luat in calcul dezvoltarea orasului Geoagiu si sustinerea proiectelor la 

fel de mult cât tinem și la baza materială. Am avut in prealabil o discutie cu dl consilier Vlad și 

dl Primar și mă așteptam ca la intalnirea cu Consiliul de Administrație să veniti cu solutia asupra 

careia am cazut de acord.Pentru că atunci era mult mai simplu de pus problema in CA. Este o 

problemă de concepție. In privința proprietății venim cu anumite remineșcențe. Una este ca 

abordarea să fie de genul ”vrem să luăm o bucată” și cu totul altfel se reacționează la ”dorim să 

înfrumusețăm o bucățică”. Nu am discutat cu membrii CA și așteptăm demersurile oficiale din 

partea dumneavoastră. 

Dl. Primar: vom face o adresă scrisă. Aici sunt 2 probleme pe care trebuie să le luăm in calcul și 

atunci am discutat doar despre acea suprafață de teren pe care suntem noi proprietari, in 

administrarea dvs să ne dați avizul pentru obținerea avizului conform de la Ministerul Educatiei. 

Dl. Cismasiu Octav: eu cred că CA a inteles ! 

Dl. Primar: eu cred că unele lucruri le-au inteles eronat. După ce am plecat noi s-a vehiculat 

ideea că vine Primaria, că după ce ne-au luat terenul de la Parc, să ia și terenul din curte. Nu l-a 

luat nimeni personal, pentru acel teren s-a solicitat un aviz pentru o investiției publică. Din acel 

teren este parcela pe care s-a construit grădinița și care se află tot in baza materială a școlii.Cand 

am solicitat avizul pentru parc a trebuit să spunem pentru ce perioadă soclităm scoaterea din baza 

materială, ulterior revenind in administrarea scolii. Tot așa ne interesează acum să preluăm in 

administrare până se implementează proiectul, să nu pierdem finanțarea, apoi terenul revine din 

nou in administrarea dvs. Acest proiect de regenerare urbană va cuprinde parcul liceului, parcul 

primăriei, terenul din curtea liceului din fața sălii de sport, acolo unde este cultura de trandafiri și 

lavandă, strada Progresului și Independenței, parcul de la casa de cultură, zona verde de la baza 

sportivă, până la Șmila, inclusiv o zona de pistă de biciclete.E păcat să pierdem finantarea pentru 

că sunt discuții de acest fel, că primăria vrea să ne ia terenul!. Să găsim o varintă să legăm cu 

zona unde vrem să facem centrul medical. Pentru centrul medical trebuie să solicităm aviz pentru 

schimbarea destinației. Este păcat să lăsăm acea zonă neproductivă așa cum este acum. Am 

incerca să legăm Parcul cu strada Mărului. 

Dl. Cismasiu Octav: eu stiu foarte bine care este rolul și care este forul conducător al instituției 

de învățământ. La liceu nu este vorba că eu conduc, acolo CA conduce, iar CA este format din 6 

cadre didactice, din 3 membri ai CL, primar sau reprezentant, 2 reprezentanti ai agentilor 

economici și 2 reprezentanti ai MADR, 2 părinți și un elev.Din punctul meu de vedere există 

toată deschiderea, atâta timp cât lucrurile sunt clare, deschise. Haideți să găsim varianta care să 

fie unanim acceptată. 

Dl. Primar: deci se va găsi o soluție. 

 

2. Domnul Almășan Ioan: la ședința pe comisii a început discuția referitoare la capela de la Gelmar 

și ați spus că veniți la noi la biserică. Din motive personale nu ați putut veni, dar lumea a rămas 

in biserică și împreună cu dna consilier Silvia, am discutat referitor la amplasamentul capelei. 

Sunt de acord să facem capela, dar in grădina de lângă șanț, Părintele este dispus să facă 

demersuri la Episcopie pentru schimbul de terenuri. Acum am aflat că acolo unde s-a săpat s-au 

scos și oseminte, cand s-a făcut canalizarea. Acolo a fost cimitir și terenul trebuie redat inapoi la 

biserică.  
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Dl. Primar: dacă Părintele și consilierii parohiali sunt de acord să vină la primărie să le dăm ridicare 

topografică și facă demersuri la Episcopie să obțină aviz pentru schimb de teren, apoi se va face hotărâre 

de consiliu. Trebuie să oprim PUZ-ul, că este in dezbatere publică și a fost semnat contract. Deși, din ce 

spun oamenii la amplasamentul propus de noi nu a fost cimitir, cimitirul a fost pe dreapta, dar eu nu știu. 

Dl. Almășan Ioan: la terenul de lângă cămin, trebuie să facem un podeț peste șanț să se circule pe acolo. 

Oamenii sunt foarte mulțumiți că se face ceva nou. 

Dl. Susan Marius: din ce spunea dl consilier acest schimb se dorește a fi făcut suprafață la suprafață, in 

acestă situație, trebuie realizată o dezmembrare. Numai după aceea vorbim despre hotărâre de consiliu.  

Dl. Primar: terenul nostru trebuie să-l parcelăm în față să rămână teren in spate, că pe acolo mai intră 

oamenii la terenuri. 

 

3. Dl. Vlad Ovidiu: am discutat in lunile trecute despre culoarul Mureș –Nord, vine peste noi, 

suntem în situația in care avem problema conductei de apă, care este situația în momentul de față 

pentru că eu nu știu. Trebuie rezolvată înainte de investiția in drum, pentru că fiind fonduri 

europene, timp de 5 ani nu se va mai putea face nimic. 

- Strada Teilor, acolo trebuie făcute lucrările, acolo e nevoie să începi de la limita de proprietate: 

trotuar, rigolă și stradă. Ce este in proiect? Sunt tratate si rigolele si trotuarele in acest proiect, 

oamenii sunt extrem de supărați. 

- De 4 luni l-am rugat pe dl primar să rezolve o punte la Bozeș, am rugat-o pe dna Viceprimar... 

Dl. Primar: acum, dacă s-a prelungit mandatul dlui Ștefănie puteți să-i spuneți lui să rezolve, in sfârșit, 

această problemă. Vezi, Radu, ai uitat să spui că si puntea intră in programul de realizări până în iunie. 

Dl. Vlad Ovidiu: puntea nu este pentru mine, este pentru o bătrână de 80 de ani, care nu mai poate ieși 

din curte.  

Dl. Ștefănie Radu: am fost la fața locului și trebuie schimbată toată puntea, nu se pot face reparații. 

Dl. Primar: vă prezint ultima planșă transmisă de ApaProd pentru lucrările de investiții care se fac in 

Geoagiu pe proiectul finanțat POIM. Au avut, după 3-4 ani, la Ministerul Fondurilor Europene o 

discuție cu privire la cererea de finanțare.Sunt foarte stricți cei de la Comisia Europeană, ce depășeste 50 

m apă nu se face extindere, ce depășește 250 m nu se face canalizare, dacă nu este locuință. Ultima 

propunere nu mai include rețeaua de Râul Mare, se va reabilita stația de pompare de la Folorât și stația 

de epurare. Va trebui să le mai atribuim o suprafață de circa 1 ha teren. Conducta de apă nouă va veni de 

la stația de pompare Folorât, iasă in strada Bobâlna pe la proprietatea Lupașcu, iar la curbă se bifurcă și 

o rețea va merge la stația de epurare, iar cealaltă va  traversa pe sub Valea Geoagiului, merge prin 

Luncuța din spate până la râul peste Mureș, va traversa pe sub Mureș și va merge conductă de 140 mm 

până la școala din Aurel Vlaicu. La dl Danciu va fi cuplajul pentru Gelmar și IAS, nu intra extinderea la 

Parcul Industrial. In Geoagiu, de pe strada Teilor vine la podul Mahler și merge până la Șmila. Apa Prod 

a dat o hârtie că investiția de apă nu afectează Culoarul Mureș – Nord. Au venit reprezentanții Apa prod 

si cei ai Consiliului Județean și am discutat pe ce variantă să mergem. Pe Teilor vine pe zona verde, iar 

de la Pod Mahler pe traseul actual, pe trotuar, până la intersecția cu strada Sanatoriului. Aici se bifurcă 

și o conductă va merge la Sanatoriu si la Geoagiu Bai, iar cealaltă va merge pe trotuar până la Șmila. In 

10 mai se semnează contractul de execuție pentru colarul Mureș Nord, iar pentru apă se așteapă 

semnarea contractului de finanțare. 

Dl. Pleniceanu Mihai: deci până la urmă pe strada Teilor nu se fac trotuare. 

Dl. Primar: noi vom face un proiect pentru trotuare și rigole și îl vom depune pentru finantare la CNI, 

daca se aprobă finanțarea se vor face lucrările, iar dacă nu, cine va fi de vină? In SF-ul pentru Mureș 

Nord au fost prevăzute trotuare și rigole, dar in PT nu au mai fost cuprinse.  Nu putem face trotuare până 

nu se rezolvă problema cu apa. 

Dl. Groza Constantin: reparațiile pe drum când se vor face? 

Dl. Primar: au discutat și la Consiliul Județean și am făcut si achiziția pentru plombări pentru intravilan, 

în zilele următoare vor incepe lucrările. 

Dl. Pleniceanu Mihai: oamenii de pe strada Teilor au spus că vin in sedință să li se spună când se fac 

trotuarele. Ei îi chem să vină aici să li se explice de ce in următorii 10 ani nu vor avea trotuare. Avem 2 

intrări principale in oraș și nu s-au curățat zonele verzi, s-au curățat copacii și totul e lăsat acolo . 

 

4. Dl. Cucuruz Raul: ce se întâmplă cu bugetarea participativă, domnule primar mi-ați promis acum 

o lună de zile că o veți pune pe ordinea de zi ? 



 15 

Dl. Primar: o vom prinde in trim III, pt că acum nu am putut aloca fonduri. 

Dl. Cucuruz Raul: va multumesc, sunteți politician! 

DL. Primar: de prins o vom prinde! 

Dl. Cucuruz Raul: sunt sigur, ca și transparența! 

Dl. Primar: transparența la ce? Nu ați văzut ce activi sunt ai mei în primărie de când i-ați băgat voi in 

priză! Toate anunțurile, orice informații, de multe ori înainte să le văd eu! 

 

X X X 

 

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

lucrarile sedintei. 

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              SECRETAR,  

              Călugăr Carmen Maria                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

  


