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     JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 29.09.2021, ora 11,00,  în ședința ordinară 

  a Consiliului Local al orașului Geoagiu 

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

213 din 17.09.2021, cu respectarea dispozițiilor legale. 

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

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

este legal constituită. 

La ședință participă de drept domnul Primar, Cărăguț Vasile și dl Vartolomei Adrian – consilier 

juridic, iar în calitate de invitați, reprezentanți ai compartimentelor de specialitate: Susan Marius și 

Pușcașu Gabriel precum și doamna Pilț Elena, Vasilescu Nicusor și Cucuruz Andrei. 

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

procesului – verbal al sedinţei din data de 29.07.2021. 

 

X X X 

Dl. Dânsorean:  Din cauza a doua plecari urgente a unor colegilor de ai nostri la spital din motive 

medicale, sa incepem sedinta, nu in plen ca atare, pentru ca avem 2 persoane delegat si o persoana care 

doreste sa se adreseze Consiliului Local. Ati primit si un material legat de acesata chestiune, fiind 

prezentat de dl primar in sedinta pe comisii, delegatul este alaturi de noi, aveti documentatia care se 

refera la aspectul general   la ce se doreste sa se faca, societate, concept plus datele tehnice. Daca sunteti 

de acord sa incepem, ca sa nu tinem aceste persoane pana reusim noi sa rezolvam problemele legate de 

plenul sedintei. Sinteti de acord?? 

Consilierii prezenti sunt de acord in unanimitate. 

Dl. Dânsorean: Dupa care declaram deschisa sedinta, si trecem la materialele ordinei de zi. 

Rugam delegatul in persoana dlui Vasilescu Nicusor prezent aici sa ne prezinte dorinta dansului legata 

de a face ceva in statiunea Geoagiu Bai. Va rugam spuneti doua trei vorbe legate de firma, daca firma 

are activitati similare si in alte zone, dar sa fiti succint pentru ca ne preseaza timpul, am rugamintea 

aceasta. 

Dl. Vasilescu: Ma numesc Vasilescu Nicusor, sunt din Baile herculane, si vin astazi in fata 

dumneavoastra cu o propunere de a realiza o investitie ce consta in infiintarea unui parc de aventura. Ca 

si locatie identificata de mine, consider ca este potrivita pentru un astfel de proiect, ar fi in parcul din 

statiunea Geoagiu Bai. Aceasta activitate, eu am facut o scurta prezentare la ceea ce inseamna, dar sunt 

convins ca dumneavostra aveti deja notiuni de baza despre ceea ce inseamna un astfel de parc de 

aventura, pentru ca la nivel de tara sunt 28 de astfel de parcuri, si inca 12 in curs de avizare, la nivel 

european sunt foarte multe, in Franta peste 600 de astfel de spatii. Dupa cum bine stiti si eu am fost 

implicat in administratia publica, am fost primar al orasului Baile Herculane timp de doua mandate si 

am constatat ca in statiunile balneare lipseste foarte mult activitatea de agrement. Tinand cont de turistii 

care viziteaza statiunile balneare au nevoie de un sejur mai bun si noi dorim sa venim cu ceva in plus. Si 

atunci activitatile de agrement eu consider ca sunt, asa cum am aratat  in materialul prezentat, sunt un 

magnet pentru turisti si nu doar pentru cei care vin pentru cura balneara. Consider ca astfel de investitii 

vor atrage turisti noi, de toate categoriile de varsta. Acest parc de aventura si jocurile care vor fi create, 

pot fi frecventate de copii incepand de la varsta de 4 ani, pentru ca traseele care se vor crea sunt cu 

dificulati medie pana la dificultate ridicata, asa cum se spune in termenii nostrii, traseul negru, care nu 

cred ca este posibil de rezolvat, pentru ca acesta se realizeaza la o inaltime mai mare. Pe acest traseu 

merg cam 5-10% din cei care participa la astfel de jocuri. Aceste trasee se fac de catre turisti in siguranta 

maxima, investitia se realizeaza conform normelor europene, cadrurile sunt din otel zincat, cablurile 

sunt profesionale, se lucreaza cu responsabilitatea maxima pentru a nu crea probleme, tinand cont ca in 

mare parte participa copiii in aceste jocuri. Ca si prezentare a societatii mele, va spun ca este o societate 

la inceput de drum, dar nu credca asta este o problema. Solutiile pentru a realiza o astfel de investitie 

sunt angajamentele  scrise luate in fata dumneavoastra nu doar verbale, si ce va propun si ce 
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dumneavostra sper sa fiti de acord, poate fi realizat. Suntem o societate la inceput de drum, pentru ca 

acesta societate vreau sa o creez strict pentru o activitate de agrement. Implicarea mea in activitatile 

turistice inainte de perioada 2000 -2008, in perioada in care am fost primar, am fost proprietarul si 

administratorului Hotelului Ferdinand din Baile Herculane, hotel de 4 stele la vremea respectiva, deci 

am implicare in mediul de afaceri, am fost om de afaceri inainte de a intra in administratie. Ceea ce 

vreau sa fac si imi iau amgajamentul, in conditiile in care dumneavostra sunteti de acord, vor fi realizate. 

Nu astept sa fiu favorizat, intr-un fel, conditiile care vor fi puse, normale, pertinente, le accept. Ca 

voalrea a acestei investitii, din punctul meu de vedere, si vazand locatia, vorbesc deespre o investitie de 

minim 200.000 euro si  realizarea a minim 10 trase. Vorbesc cu minim si nu spun cifrele exacte, pentru 

ca acestea vor fi stiute doar dupa realizarea unei ridicari topo, intocmirea unui proiect. Este un numar 

limitat de copaci acolo si va fi necesar, in conditiile in care dumneavostra sunteti de acord, cu 

amplasarea unor trunchiuri de copaci artificiali, in zonele libere, ca sa putem crea un minim de 10 trasee 

ca acest parc sa aiba o forma cat mai interesanta pentru cei care viziteaza statiunea si automat acest parc. 

Doua-trei astfel de jocuri nu ar prezenta interes si trebuie facut ceva atractiv pentru turistii din statiune. 

Imi doresc sa realizez si ordinea acestor jocuri, aceste trasee, se termina toate cu cel putin o tiroliana 

scurta, dar imi doresc si realizarea unei tiroliene mai lungi. In turul pe care eu l-am facut prin statiune, 

am identificat ca si posibila locatie, am gasit o astfel posibilitate de a crea o tiroliana mai lungam dar 

inca o data, in momentul in care dumneavoastra credeti ca ati fi interesati in implementarea unei astfel 

de investitii, putem trece la lucruri concrete. Din punctul meu de vedere, cred ca ar fi foarte interesant, 

ar fi un avantaj si pentru mine, amenajarea parcului, acum are un aspect foarte placut, dar eu mi-as 

propune in afara propunerii de investitiei, o completare, o reamenajare a parcului, evident in conditiile 

legale, ceea ce ar presupune suplimentare de banci, iluminat public, creare de noi alei, amenajarea acelui 

parau Clocota, care trece din punctul meu de vedere, cred ca este foarte interesant si trebuie pus in 

valoare prin curatirea lui si iluminarea ornamentala. Sa putem atrage turistii, nu numai pentru a participa 

la aceste jocuri. Parcul trebuie sa ramina in continuare ca si un parc care sa ofere un moment de odihna, 

de repaus celui care viziteaza statiunea, fara a fi ingradit sau a fi restrictionat accesul celor care vreau sa 

se distreze. Eu o realizez aceste lucruri daca sunteti acord, si intretinerea si amenajarea parcului pe toata 

perioada pe care imi voi desfasura activitatea sa imi revina mie, sa nu aveti cheltuieli  cu intretinerea. 

Aceasta investitie se poate realiza in armonie cu natura, acest parc ii intelegem destinatia si ea trebuie sa 

ramina aceeasi. Nu trebuie sa transformam, si nu va fi transformat acest parc, in treatru de razboi. Acest 

parc isi pastreaza destinatia, evident, cu un plus de vizitatori, de participanti in aceste jocuri. Dar 

destinatia va ramine aceeasi. Stiu ce inseamna implicarea in administratie publica, stiu foarte bine ce 

inseamna responsabilitatile dumneavoastra, a domnului primar, a administratiei publice in general.  

  In mare parte, acestea sunt propunerile pe care am vrut sa le spun, acum depinde de timpul 

dumneavostra, daca aveti intrebari 

Dl. Vlad: Am si eu citeva intrebari foarte scurte. Imi spueti pe ce suprafata vreti sa faceti investitia 

aproximativ. 

Dl. Vasilescu: Pe suprafata pusa la dispozitie, sa ne descurcam pe ce suprafata vom avem. Tocmai 

de aceea am spus ca ar fi necesar plantarea catorva arbori, trunchi artificial pentru a reusi sa scoatem 2-3 

trasee. 

Dl Vlad: Aceasta investitie de minim 200.000 de euro  la  care dumneavoastra va raportati, aveti in 

vedere sa fie din fonduri proprii sau veti accesa fonduri europene? 

Dl. Vasilescu: Nuu! Fondurile europene stiti foarte bine ce presupun. In aceste conditii, nu as fi 

eligibil pentru astfel de fonduri, timpul ar fi foarte indelungat pana la implementare. Acesta investitie se 

va face din fonduri proprii si ca termen, probabil ca asta va fi urmatoarea intrebare, daca dumneavoastra  

veti fi de acord, intr-un termen rezonabil, eu va pot spune ca la inceputul sezonului urmator, sa nu spun 

luna martie, ca asta depinde si cat de repede ajungem sa intocmim procesele legale, dar inceputul lunii 

aprilie. Cel mai tarziu de Sarbatorile pascale acest parc va fi amenajat. In conditiile in care sunteti 

interesat de a veni cu suplimentari de alei, bancute, iluminat, aici dumneavostra stiti daca va fi necesara 

o autorizatie de construire sau nu. Activitatile si investitia pe care o fac eum din punctul meu de vedere 

nu necesita autorizatie de construire, deoarece nu este nimic cu caracter permanent, dar eu voi solicita 

un certificat de urbanism, si compartimentul de urbanism de specilitate va stabili ce si cum, si cand 

obtinem toate aceste documente, va trebuie sa treaca un timp. Nu vreau sa fac promisiuneain acest 

moment ca tot ce inseamna aranjarea parcului, bancute, alei, corpuri de iluminat, vor fi gata la 

Sarbatorile pascale. Dar cred ca pana la deschiderea sezonului pot finaliza aceste lucrari. Si la Herculane 
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este acelasi lucru ca si la dumneavoastra, practic doua luni de activitate intensa si in rest se 

supravietuieste. 

Dl. Vlad: Mai am o intrebare scurta. Mai aveti in vedere si o alta locatie din Geoagiu Bai in afara 

parcului? Pentru ca s-ar putea sa fie o mica problema vis-a vis de oportunitatea investitiei, avand in 

vedere specificul statiunii, faptul ca vin persoane mai in varsta, persoane care au nevoie de liniste, de 

zona, de plimbare, de promenada. Poate fi aici o mica problema, mai aveti in vedere si un alt loc sau 

doar parcul este vizat. 

Dl. Vasilescu:  Din informatiile pe care am reusit sa le aflu eu, padurile care au proprietati privati 

sunt in suprafate destul de mici sau in zone greu accesibile. Procedurile pentru a implementa astfel de 

proiecte in padurile statului, a Ocolului Silvic sunt extrem de greoaie. Sunt in aceeasi procedura la Baile 

Herculane, pentru ca acolo nu exista alta solutie, nu exista nici un parc cu arbori potriviti pentru a putea 

face aceste legaturi pentru trasee. Este nevoie de arbori de un minim 25-30 cm in diametru. Legaturile se 

fac in mod sanatos, nu sunt afectati copacii. Este nevoie doar de toletarea arborilor. Pentru ceea ce 

inseamna Geoagiu este destul de complicat intr-o alta locatie.  

Dl. Vlad: Colegii au o sugestie foarte buna. Stiti ca avem si aici in Geoagiu un parc, pe care ar fi 

bine sa il vizitati.   

Dl. Vasilescu:  Este vorba de parcu de langa cladirea primariei? 

Dl. Vlad: Da. Nu stiu daca e oportun sau nu …. 

Dl. Vasilescu:  Din punct de vedere al copacilor, acestia sunt mai mici decat cei din Geoagiu Bai. 

Acum ca sa fie potrivit si de o parte si de cealalta, este mult mai complicat pentru mine de a realiza o 

investitie in aceasta zona. Am spus minim 200.000 euro, dar investitia sunt convins ca va depasi 

400.000 euro.  

Dl. Vlad: Si ca perioada de timp? La ce perioada de timp se va raporta investitia, 5 ani, 10 ani? 

Dl. Vasilescu:   Eu as dori pe o perioada de 10 ani. Preferabil ar fi 10 ani, dar nu mai putin de 5 

ani. Aceasta investitie trebuie sa genereze un profit. Nu spun ca este nu o investitie rentabila, atat si 

pentru statiunea cat si pentru mine, dar nu poti de pe un sezon pe altul. 

Dl. Vlad: Am intrebat ca sa stiu la ce va raportati.  

Dl. Dancsorean: Daca mai aveti intrebari va rog sa le puneti. 

Dl. Coca: Cam cat la suta din suprafata parcului ar ocupa aceasta amenajare? Ideea este ca sa 

mentinem cat de cat o stare naturala a parcului, sa nu fie tot parcul numai stalpi. 

Dl. Vasilescu: Multumesc pentru intrebare! Acest traseu nu va ocupa in nici un caz, asa cum am 

spus mai devreme sa tramsformam parcul intr-o scena de razboi. Este nevoie de cateva puncte: punctul 

de plecare si punctul de finalizare a traseului. In rest cei care participa sunt pe deasupra. Activitatile, nu 

chiar peste tot, pentru ca e zona de copii si acele trasee vor fi realizate la o joasa inaltime 50- 70 cm, se 

va putea circula si pe sub traseele mai inalte, pentru ca nu prezinta nici un fel de risc, dar oricum ceea ce 

ocupa pana la 15% probabil. 

Dl. Coca: Deci se mentine si o stil peisager. 

Dl. Vasilescu:   Evident! Si am spus ca inteleg, pentru ca am fost implicat administratia publica. 

Dl. Dancsorean: Altcineva daca mai are vreo intrebare. 

Dl. Dinu: Cam cate locuri de munca se creaza? 

Dl. Vasilescu:  Minim 10 locuri de munca, in conditiile in care tiroliana mare este finalizata. 

Acolo va fi nevoie de cel putin 4 persoane. Nu vreau sa spun 20 de locuri de munca, dar un minim 10 

locuri de munca sunt asigurate. 

Dl. Pleniceanu: Doar pe perioada verii se va desfasura aceasta activitate.  

Dl. Vasilescu: Aceasta activitate se poate desfasura pe tot parcursul anului. Evident ca in perioada 

foarte geroasa nu va veni nimeni sa faca trasee, desi se vor folosi manusi. Am vazut ca in aceasta 

perioada a anului, nu este activitate in statiune, cine este  prezent astazi in statiune are o varsta mai 

inaintata. Dar astfel de activitati pot fi si in extrasezon, sunt sanse de prelungire a acestui sezon sau de a 

da comerciantilor o sansa si in extrasezon. O astfel de investitie poate sa aduca si alte investitii, pentru 

ca creste fluxul de vizitatori, turisti. 

Dl. dancsorean: Mai aveti alte intrebari? Noi va multumim pentru prezentare, va sfatuim sa luati 

legatura cu dl primar imediat dupa terminarea sedintei si dupa ce vom purta o discutie, toata lumea, sa 

vedem impactul, oportunitatea a ceea ce dumneavoastra vreti sa faceti. Pentru documentatie, avize 

pentru tot ce este necesar. 

Dl. Vasilescu:   Va multumesc foarte mult, si promit ca nu o sa fie dezamagire, in situatia in care 

dumneavostra imi veti da increderea nu va voi dezamagi. Multumesc inca o data. 
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Dl. Dancsorean: Alaturi de noi se afla si dna Pilt, care la cealalta sedinta a avut o interventie, 

astazi doreste sa o faca din nou. Aceeasi rugaminte o am, doamna Elena, va rog sa fiti scurta si la obiect. 

Dna. Pilt: Da, ce vreau sa va spun este ca data trecuta la discursul care l-am avut si primind aici 

procesul verbal incheiat asa, deci totul mi s-a regizat, totul mi s-a refacut, cu fraze neterminate. Deci, 

gramatical, daca cititi acest aspect deci eu cred ca vad ori ca este refacut ori ca cineva nu vrea sa 

recunoasca tot ceea ce am discutat eu, si in primul rand vreau sa va intreb pe dumneavostra, domnule 

Ovidiu. Am auzit, sotul meu mi-a spus chiar, cum ca dumneavoastra ati spus ca nu ati inteles nimic din 

tot ce am spus eu si ca PNL-ul a fost asa de dezamagit dar PSD-ul a fost foarte dragut si mi-a ascultat 

opinia. Dar dumneavostra nu ati inteles nimic, din ce am spus eu. Eu stiu ca ati spus mai pe scurt, m-ati 

intrerupt putin cum ca sa prescurteze discutia, fiindca eu nu am stiut ca este timpul limita si sigur ca am 

spus mai pe amanuntit. Atata imi amintesc ca am spus,dar in rest eu nu cred si nu-mi amintesc sa fii 

spus dumneavoastra ceva cum ca nu ati inteles ceea ce eu am cerut in sedinta de consiliu. 

Dl. Vlad: Dar sa stiti ca eu nu stiu de unde stiti dumneavoastra, de unde aveti amanuntele astea, 

dar sunt total gresite. Eu am inteles foarte bine ce ati spus, am inteles ce trebuie sa faca autoritatile …. 

Dna. Pilt: Sa spuna colegii sotului meu, prietenii de campanie, PSD-ul care iar a incercat prin alte 

mijloace ca sa se bage intre noi si nu baga niciodata intre noi pentru ca noi daca pana acum am fost 

impreuna sunt. Iar apoi, in alt context am sa va citesc ceea ce domnul Vartolomei a regizat.   

Dl. Vartolomei: Ati fost la mine la birou unde ati urmarit inregistrarea audio a sedintei de consiliu. 

Exact ce s-a auzit in inregistrare este scris si in procesul verbal.  

Dna. Pilt: Deci va spun exact ce spuneti dumneavoatra aici. Eu v-am intrebat de ce vreti  ”De ce 

vreti sa denigrati imaginea cu ceea ce faceti? ” cu politia cu alea, asta era idea iar dumneavoastra spuneti 

”eu sunt oaia neagra, eu sunt oaia neagra a satului”. Deci asa ceva am spus eu, pai aicea sa va spun  eu 

ca sunt oaia neagra? Deci aici am subliniat ca eu sunt oaia neagra! Mai departe! Deci fetita mea, copila 

mea  venea de la scoli plangand acasa. De ce nu ati terminat fraza? Ce ati inteles dumneavostra de aici? 

Dl. Vartolomei: Ati auzit inregistrarea si exact asa ati spus. 

Dna. Pilt:  Domnul Vartolomei, dumneavoastra m-ati intrebat de ce am nevoie de aceste hartii? De 

ce va intereseaza? Vreau sa fiti corect, pentru ca asa cum pe mine ma prostiti si stergeti vorbele pe care 

eu le rostesc. Eu am apreciat faptul ca domnii de la PNL vor sa trimita in on line toate discursiile care au 

loc in aceasta primarie, tuturor cetatenilor. Dumneavoastra v-ati opus. De ce va opuneti? Ca sa ne 

remodelati aicea, sa ne regizati cum va place? Deci fetita mea vine plangand acasa. Ideea era ca atata 

timp cand a fost la Decebal la liceu, venea ca orice copil acasa, pentru energizare, pentru liniste, nu ati 

putut niciodata. Fiind la facultate si in ultimele saptamini acum cand a avut dizertatia, lucra si la o 

companie internationala si invata  pentru  dizertatie, acolo circul de pe lume, trotinete, tiribombe, toate 

cu trotinete de dimineata pana seara. Asta era ideea. Deci atata ati inteles, ca eu am venit aici sa laud pe 

copila, eu nu laud. Stiti ce inseamna sa traduci proiecte din engleza si sa lucrezi si sa plangi? Asta era 

ideea. Nu era ca mi-a venit ca sa ma laud, nu ma laud, niciodata nu am iesit in evidenta, nici cu aur, nic 

cu argint nici cu nimic, decat cu sufletul meu curat si cu educatia care am primit-o. Iar faptul ca spuneti 

ca, Cornel este acolo, este da, toti betivii din sat si cu voi si cu toti care mergeti acolo si il corupeti si cu 

care bea, inclusiv domnul primar, asa ati facut. L-ati adus in primul mandat, ati fost in casa la el, ati fost 

si dupa aceea. Asta este ideea,  

Dl. Primar: Nu imi aduc aminte sa fi fost cu el vreodata undeva. 

Dna Pilt: Asta este problema si acum ma scoateti pe mine ca fiind, eu nu am cerut, in al doilea 

rand, banci. Dumneavoastra  spuneti ca eu am cerut banci, vreau sa citez. Eu va dau sa xeroxez sa va 

aduc aici sa cititi, sa zicem asa, prin care sa puneti indicatoare si asa de greu este sa puneti niste banci ca 

sa venim si noi si batranii aici. Pai eu am spus sa aduca banci? Sa le duceti intr-un parc. Eu nu am spus 

sa aduceti banci. De ce completati cu prostii aici? Deci actiunea nu este 2006, ca in 2006 m-am mutat eu 

aicea, cand am terminat contractul din Germania si atunci am cumparat apartamentul, si atunci m-am 

mutat. Eu nu stiam ca sunt si inainte probleme, erau barele alea a lui domnul Gherghel si le-au luat jos si 

era liniste. Dumneavoastra, domnule primar, imi spuneti ca de atunci dateaza. Toate dateaza din 2014, 

cand am avut procesul, iar la primul proces, domnul Vartomei, si nu ati terminat, a vrut sa imi dea cu, 

cum se spunem posibilitatea de a nu mai vorbi, cum se numeste?  

Dl. Vlad: Cenzureze. 

Dna Pilt: Da insa eu am facut recurs si am castigat procesul daca nu stiati. Eu nu am platit nici o 

amenda, amenda s-a anulat, iar ceea ce ati cerut dumneavoastra cu politia cu astea s-a anulat, pentru ca 

nu a fost real. Tot ce am cerut domnului primar in acest document am si vorbit, deci tot ce am vorbit se 

gaseste la domnul primar in birou. Asa ca degeaba incercati sa le darabuiti si se le asa, dimpotriva vin 
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impotriva dumneavoastra sa stiti. Si mai mult decat atat, nu am nimic cu vecinul meu, care are copil, si 

eu am copil, dar nu am enervat pe nimeni. Domnul Puscasu nu a luat cuvantul aicea de loc, trebuia sa ia 

cuvantul daca avea ceva de spus nu sa adaugati dumneavoastra. Nu a luat cuvantul. Asta va rog frumos 

sa aveti in vedere. Vis a vis de bazele sportive, dumneavoastra ati spus sa discut cu domnul director 

Cismas. Pai eu am spus ca impreuna sa rezolvati problema. Aicea spuneti dupa aceea, ca de doua ori pe 

saptamana este deschis.  Eu am discutat cu o gramada de mamici, care au fost presate sa semneze acolo, 

doamna n-a semnat, copiii nostrii nu se pot juca acolo, cel putin cei mici, nu au dreptul pentru ca trebuie 

sa plateasca. Si le-am zis: spuneti aicea, cum ca da, toata lumea are acces. Minciuni, copiii nu se pot 

juca. Si aici veniti cu acestea, ca sa va scoateti? De asta scrieti aicea numai prostii? O sa vi-l dau, si 

dumneavoastra care sunteti si de stanga si de dreapta, si va stiu si ma stiti, si daca aveti suflet si daca 

sunteti cu frica de Dumnezeu, va rog sa refaceti aceste mizerii, pentru ca este problema mea ce fac cu 

ele, ca orice cetatean trebuie sa punem si sa ne impunem punctele de vedere. Multumesc si voi reveni 

dupa un alt proces verbal refacut. Multumesc! 

Dl. Dancsorean: Si noi va multumim! Stimati colegi, dati-mi voie sa prezint ordinea de zi care a 

fost prezentata la sedinta anterioara, pe comisii, si va intreb daca doriti sa fie citit procesul verbal al 

sedintei anterioare sau daca nu, ca procedura sa o supun doar votului. 

 Ne mai fiind alte obiectiuni, procesul verbal al sedintei din 31.08.2021 este supus spre aprobarea 

consiliului local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi.  

Dl. Primar: Domnule presedinte, daca imi dati voie, as vrea sa fac si eu o completare la spusele 

dnei Pilt, in sedinta am spus ca in momentul in care putem achizitiona acel panou cu programul, cu 

linistea si cu toate, il vom pune acolo, deoarece pana acum, pana anii trecuti, erau puse doar afise facute  

la xerox, si puse, eu stiu, pe usa de la intrare, pe zonele de la parc. Acum este pus panou acolo, a, inteles 

ca doamna a fost acum doua saptamini aici la primarie, si a contestat ca nu este bine pus panoul. O sa 

luam legatura cu ea, sa il mutam in alta parte ca, stiti ca am spus si in sedinta atunci, credeti ca in 

momentul in care va fi acel panou pus acolo, se vor linisti lucrurile acolo? Noi l-am pus, dar copiii tot 

asa o sa mearga, stiind ca e un taraboi cu ea tot timpul copiii o sa faca galagie. Daca credeti ca mai 

trebuie facut altceva, sa le spunem la cei de la tehnic sa se ocupe sa putem aplana, dar dupa aceea cu 

ordinea publica, cu linistea, cu toate astea, se ocupa politia, nicidecum primarul, secretarul, consilierii 

locali. Daca sunt sesizari la politie, dar cand merge politia acolo, copiii ori nu mai sunt acolo, ori sunt 

cuminti. Deci despre  acel panou de care s-a discutat, sa stiti ca e pus acolo. 

Dl. Pleniceanu: Intrebarea meu este: Ce putem face noi pentru aceasta doamna? Acum inteleg, fata 

este plecata, dar ce putem face noi pentru tineretul acesta? Sa ii oprim sa se de cu bicicleta? Eu am fost 

acolo si am vazut ce se intampla.  

Dnl Primar: Dl Puscasu, fiind si localnic acolo,  poate sa ne spuna ca nu in fiecare zi e galagie. Se 

mai strang copiii si acolo in parc. 

Dl. Pleniceanu: Eu cand am fost acolo am vazut ce se intampla. E dureros ce se intampla! Doamna 

Pilt se manifesta urat in fata copiilor si ii injura. Noi ce putem face? 

Dl. Primar: Atata timp cat este un HCL pentru ordine, este un regulament de organizare, am fost si 

panoul acolo, dna tot are ceva de contestat. Pana laurma este si punctul de vedere al doamnei, si nu 

putem face nimic deoarece este cuvantul nostru impotriva cuvantului ei. 

Dl. Pleniceanu: Eu nu sunt de acord sa injure copiii. Eu am fost si am vazut cum copiii nu faceau 

galagie si dna tipa la ei. 

Dl. Primar: exista un conflict acolo si intre dna Pilt si parintii copiilor. Parintii au facut plangere la 

politie, dl. Puscasu poate are ce sa ne mai spuna. 

Dl. Puscasu: Mai bine ma abtin sa mai completez ceva, pentru ca dna Pilt asa face cu toti oamenii 

de la bloc si din zona. Copiii nu fac galagie. 

Dl. Primar: Probabil sa sunt si zile in care copiii mai fac galagie, in perioada de vara cand se 

strangeau si dadeau drumul la muzica din telefoane, mai jucau mingeape aleea mica, dar cand suna la 

politie copiii plecau de acolo. 

Dl. Pleniceanu: Am inteles ca fata nu mai este aici. 

Dl. Dancsorean: Am inteles, si acum daca tot m-ati provocat, fiind si eu in situatie si a domnului 

primar,  si a celorlati cetateni, stiti ca exista Legea 61 in baza careia primaria poate sa aplice amenzi 

pentru linistea si ordinea publica. Nu trebuie sa ajungem sa aplicam amenzi, dar putem invita parintii 

aici, pentru a discuta cu ei si somati, pentru copiii lor si faptele lor raspund parintii, asa spune legea. 

Masuri se pot lua ca sa lamurim odata problema cu dna Pilt. Ea nu are treaba de copii, ati vazut si prima 

data si acum, dinsa are nevoie de liniste, ori copiii fac galagie, se plimba cu bicicleta incoace-incolo. 
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Pentru ca parintii educa copiii, macar sa le spuna sa nu mai zbiere pe acolo. Si atunci problema este 

rezolvata simplu si fara nici o problema. 

Dl. Pleniceanu:  Eu am stat in spatele statie asta vara, chiar pentru a urmari acest lucru. Copiii se 

dadeau cu bicicleta, nici un cuvant nu scoteau, liniste totala, si ea a iesit la balcon si era cat pe aici sa 

intervin eu, sa inceapa cearta. Si m-am oprit, pentru ca in parc nu se auzea nici musca. 

Dl. Dancsorean: Trebuie facut un document prin care trebuie avertizati parintii care se joaca copii 

in parc, sa nu faca galagie, sa respecte orele de liniste etc. Astfel se aplica amenzile, dar trebuie verificat 

bine daca fac sau nu fac galagie, sau este un motiv sau un mod de a crea cearta.  

Dl. Pleniceanu: Vorbim despre ce a spun dna de copii, dar ganditi-va prima data ce vorbe au fost 

aruncate aici. Daca punem inregistrarea eu zic ca nu este normal.  

Dl. Piele: Vreau sa spun si eu  ceva legat de acest parc. Dupa parearea mea, in zona respectiva este 

un parc. Acest parc are doua segmente, un segment cu locul de joaca pentru copii si unde sunt alei si se 

pot da copiii cu rolele si sunt bancute pentru odihna. In urma solicitarii dnei Pilt, am trecut pe acolo, ca 

sa vad daca s-a intamplat ceva, si intr-adevar pe zona de liniste, pe zona de bancute si alei, nu pe zona de 

joaca, este pus acolo un afis ca interzisa joaca, mare si la vedere. Acum, daca mergem chiar asa, sa 

anuntam fiecare parinte in parte sa isi educe copilul, chiar nu putem. Propun sa mai punem un panou 

undeva la loc vizibil unde sa scriem regulamentul de functionareal locului de joaca. Daca este cu atat 

mai bine. 

Dl. Puscasu: Ascultati-ma putin! In primul rand in zona respectiva nu este reglementat in planul 

urbanistic general ca si parc. Este zona de comert. Nu apare niciunde ca este parc. 

 

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

 

1.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență 

decizională, respectiv de  creștere a gradului de acces al cetățenilor la  ședințele  de interes public cu 

privire la activitatea Primăriei Orașului Geoagiu . 

                  Iniţiatori:  Pleniceanu Mihai- Consilier local PSD, Homorodean Silvia-Consilier local PSD, 

Piele Marcel- Consilier local PSD,  Almasan Ioan -Consilier local PNL, Coca Nicolae- Consilier local 

PNL, Călugăr Carmen – Consilier local PSD, Nyeste Iulia- Consilier local PSD, Achim Sorin- Consilier 

local PSD, Danciu Aurel- Consilier  PPU, Groza Constantin- Consilier local PSD, Ursica Liliana 

Rodica- Consilier local PSD. 

 

2.  Proiect de hotărâre privind  soluționarea  plângerii prealabila depusă de SC ELIS AGREGATE 

SRL 

  Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

3.  Proiect de hotărâre privind  soluționarea  plângerii prealabila depusă de Bozdog Gabriel Ovidiu 

si Bozdog Mihaela. 

         Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

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

intravilanul localității Geoagiu, având număr cadastral 63314, în două parcele, respectiv CF 68526 în 

suprafață de 10608 mp și CF 68527 în suprafață de 12399 mp. 

                                                                                                    Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

5.  Proiect de hotărâre  privind modificarea  statului de funcții al  Direcției de Asistență Socială din 

subordinea Consiliului Local Geoagiu. 

 Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021. 

                                                                                                      Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

7.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv 

Gloria al orasului Geoagiu pe anul 2021. 

                                                                                                              Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

 

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

X X X 

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

hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională, respectiv 

de  creștere a gradului de acces al cetățenilor la  ședințele  de interes public cu privire la activitatea 

Primăriei Orașului Geoagiu.  

Se prezinta raportul consilierului juridic și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discutii:  

Dl. Vlad: vreau sa fac eu o completare, daca imi permiteti. Eu ma bucur foarte mult ca colegii 

nostrii de la PSD au inteles ca transparenta si faptul ca oamenii trebuie sa fie informati este un lucru 

extrem de important. In urma cu cateva luni, daca va amintiti, acelasi proiect l-am depus noi in 

28.01.2021. Noi consilierii liberali in colaborare cu colegii de la URS am initiat proiectul acesta de 

hotarare l-am depus atunci. Se pare ca nu au fost suficient de multe informatii sau nu a fost vointa 

politica, si acest proiect nu a trecut. Eu ma bucur ca astazi ati facut dumneavoastra lucrul acesta, l-ati 

depus, este pe ordinea de zi, stiti ca suntem cu totii de acord asa cum am fost si atunci ca sedintele de 

consiliu sa fie transmise live, oamenii sa stie tot ceea ce noi vorbim aici si ceea ce decidem, pentru ca 

noi decidem in interesul cetatenilor. Va multumesc! 

Dl. Piele: As dori sa comparati proiectul hotarare depus de PNL – USR privind transparenta 

decizionala cu proiectul depus colegii nostrii din PSD – PNL – PPU. In proiectul dumneavoastra erau 

practic transpuse elemente si articole din legea existenta. Ori noi aici in Consiliul Local nu avem aceasta 

putere sa votam cu da sau nu daca respectam sau nu respectam legea. Acest unic articol care este in 

acest proiect supus la vot astazi, se refera doar la transmisia sedintelor live, sa vada fiecare cetatean. 

Acest proiect depus pe care noi in sustinem pe colegul nostru Pleniceanu, cu totii din grupul nostru PSD, 

pentru ca cu pandemia s-ar putea sa tinem sedintele de acasa, fiecare pe telefonul sau calculatorul lui si 

sa se tina sedintele in acest mod. Si atunci s-a considerat ca este necesar ca aceasta reglementare sa 

revina si sa fie aprobata si prin asta sa stabilim si un termen de implementare. Sa fie clar ca aceasta 

facilitate pentru cetatenii care doresc sa urmeareasca sedintele consiliului local se pune in practica si 

este implementata. Multumesc. 

Dl. Pleniceanu: Vreau sa intreb: Normal cand s-ar incepe acest lucru, pentru ca multi cetateni ma 

intreaba, cand ar putea sa vada sedintele on-line. Vor sa vada ce discutam, ce vrem pentru ei, ca le vrem 

binele, sa nu se mai vorbeasca ca sunt numai interese. 

Dl. Dancsorean: Domnul primar ne puteti spune un termen de implementare? 

Dl. Primar: In perioada urmatoare, am specificat si la sedinta pe comisii, deja este in proba. 

Singurele probleme sunt la sonorizare, deoarece camera ca si imagine e foarte buna, se vede, se aude 

chiar si de aici, daca vorbeste dl. Vartolomei, eu, sau dumneavoastra stanga, dreapta,  daca vorbiti unul 

singur. Dar cum in majoritatea sedintelor se intervine unul peste altul deja nu se mai intelege nimic. Si 

consider ca nu este bine sa punem pe site-ul primariei un material care nu este clar. Si atunci incercam in 

perioada urmatoare, la sedinta de indata, sa aducem microfoane montate  doua la stinga,  doua la dreapta 

si unul in fata, ca sa putem lua acel ecou care se aude in sala. In rest camera are imaginea foarte buna. 

Daca doriti, dna Calugar are de la o sedinta inregistrarea si o puteti viziona. 

Dl. Vlad: Nu siguranta nu trebuie sa va spuna consilierii locali cum sa faceti acest lucru. Si vreau 

sa va mai spun ceva vis a vis de cele mentionate de  dl. Piele.  Dl. Piele sa stiti ca daca locuitorii din 

Geoagiu vor beneficia de lucruri bune, in felul acesta sa stiti ca noi suntem acord sa va dam cate o idee 

si dumneavoastra sa initiati proiectul de hotare si sa-l votam toti. Noi nu avem nici un fel de problema. 

Multumesc!    

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.  88 / 2021 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind privind  soluționarea  plângerii prealabila depusă de SC ELIS AGREGATE SRL 

   

Se prezintă raportul consilierului juridic și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
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Discutii: 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.  89 / 2021. 

X X X 

 La punctul trei al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiect de 

hotărâre privind soluționarea  plângerii prealabila depusă de Bozdog Gabriel Ovidiu si Bozdog 

Mihaela. 

 

Se prezintă raportul consilierului juridic și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  

Discutii: 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.  90 / 2021. 

 

X X X 

 

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

hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de  dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul 

localității Geoagiu, având număr cadastral 63314, în două parcele, respectiv CF 68526 în suprafață 

de 10608 mp și CF 68527 în suprafață de 12399 mp. 

Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte si avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

Discuții : 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. 91 / 2021. 

X X X 

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

hotărâre privind modificarea  statului de funcții al  Direcției de Asistență Socială din subordinea 

Consiliului Local Geoagiu.  

Se prezinta raportul Compartimentului Resurse Umane si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Discuții  nu sunt dicutii. 

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.  92 / 2021. 

 

X X X 

 

La punctul sase al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiect de 

hotărâre privind privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021. 

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

specialitate. 

Discuții :  

Dna Opra: Vreau sa tinem ideea de o fi prevazut pentru acel CNI, pentru studiu de fezabilitate. 

Dna. Calugar: Avem prins in capitolul bugetar CAP.A.51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI 

EXTERNE, contul 20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII suma de 35.000,00 lei 

pentru aceste cheltuieli 

  

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.  93 / 2021. 
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X X X 

 

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

hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orasului 

Geoagiu pe anul 2021. 

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

specialitate. 

Discuții: 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. 94 / 2021. 

 

 

X X X 

DIVERSE 

Dl. Dâncșorean: Alte probleme mai sunt de discutat?    

Dna. Opra: Eu as avea o problema de ridicat. Cand am fost la inmormantare la Alexia Bogdan am 

constatat ca la biserica de sus, biserica veche din Suseni, nu este nici o banca afara. Adica este doar una 

in spate. Daca s-ar gasi o posibilitate sa se aduca banci, eventual din parcul din Gelmar sau din alte 

parti. Ar mai fi nevoie de doua banci. 

Dl. Danciu: Cum sa se duca din parcul din Gelmar, acolo ele sunt folosite.  

Dna. Opra: A fost multa lume la privechi si nu aveau unde sa stea. 

Dl. Danciu:  Sunt de acord, si atunci hai sa punem la toate bisericile banci, dar nu luate din parc. 

Dna. Opra: Trebuie puse banci pentru ca oamenii in varsta nu au unde sta, si oamenii ziceau ca asa 

ceva nu este posibil. 

Dna. Calugar: Sunt banci dar trebuie reparate si vom gasi o varianta sa rezolvam si aceasta 

problema.  

Dl. Primar: Domnule presedinte, daca imi dati voie, sa dam raspunsurile dupa cum sunt 

intrebarile, ca sa le generam la urma. Daca nu deschidea subiectul, era sa uit o idee, care eu zic ca am 

hotarat-o si in mandatul trecut  si in mandatul acesta, vreau sa cer acordul de principiu al Consiliului 

Local, in momentul in care, stiti ca nici anul trecut si nici anul acesta la inceputul anului, nu am putetu 

prinde bani pe Legea 350 pentru alocarile de fonduri pentru biserici. Noi traim tot timpul cu speranta ca 

vin vremuri mai bune, in momentul in care, se discuta si acum de o rectificare de buget din rezerva 

guvernului in perioada urmatoare, sau in cel mai fericit caz, daca vom avea incasari acum la sfarsitul lui 

septembrie, deoarece expira termenul de plata pemtru taxele  si impozitele la agentii ecomonici care 

aveau de achitat rata a II –a, sa fiti de acord sa gasim o suma de bani sa putem aloca si pentru biserici. Si 

de ce vrea sa va spun ca, as vrea, oricum dureaza 45 de zile daca o sa prindem la rectificarea din 

octombrie, va dati seama ca vom da banii in noiembrie sfarsitul lui decembrie. Dar eu zic ca este bine, 

deoarecere, la o discutie, tot asa la inmormantare la cineva aicea la Biserica Sfantul Nicolae, biserica 

veche din Suseni, anul viitor va fi an centenar, se vor face mici reparatii la interior, la exterior, si preotul 

Balea impreuna cu nea Gheorghe, ne-au rugat daca putem ajuta pana anul viitor, cand va fi resfintirea 

lucrarilor la acea biserica, sa ii ajutam sa poata face aleile stanga dreapta ca ati vazut ca sunt toate 

sparte, si atunci cu siguranta sa putem prinde si 3-4-5 banci acolo, cate sunt necesare. Dar in functie de 

banii pe care ii vom avea, o sa venim tot aicea in consiliul local. Am vrut sa am acordul dumneavoastra  

ca sunteti de acord sa venim cu o propunere pe Legea 350, pentru ca este singura varianta pentru a aloca 

bani pentru biserici, chiar si la Renghet, a fost intr-o zi preotul si ne roaga, daca putem, pana la sfarsitul 

anului, sa ii ajutam sa isi cumpere centrala pentru incalzirea bisericii din Renghet. La Homorod in 

Suseni sa poata inlocui geamurile vechi ca sa poata picta zonele de acolo si le-am spus la toti ca in 

functie de incasarile pe care le vom avea, sau din rectificarea de buget, care va fi intr-o saptamana-doua, 

si avem sume acolo, sa incercam sa prindem si pe 350 daca sunteti de acord. 

Dl. Piele: Domnul presedinte, daca imi dati voie incerc sa aduc o completare la cele spuse de 

domnul primar, as vrea sa ii dau un raspun doamnei Mirela Opra. Singur mod in care ii putem ajuta este 

acela ca la urmatoarea rectificare bugetara sa fim de acord cu alocarea acestor sume. 

Dna. Opra: Nu se pune problema. 

Dl. Piele: Si a doua problema, vreau sa intreb colegii: cand o sa ne intilnim, sau cand o sa luam 

decizia referitoare la acel parc de aventura care ne-a fost prezentat astazi, deoarece din punctul meu de 



 10 

vedere, nu am vorbit cu ceilalti colegi, creaza locuri de munca, atrage vizitatori, atrage turisti, aduce 

statiunea din nou pe roate in ceea ce priveste turismul. Consider ca contribuie si la promovarea acestei 

statiuni. Din punctul meu de vedere este un proiect benefic.  

Dl. Puscasu: Si ottusi sub ce vorba vrea sa ieie terenul, inchiriere sau concesiune? 

Dl. Primar: Parteneriat, inchiriere, ca la concesiune dureaza foarte mult. 

Dl. Puscasu: Eu nu pot sa eliberez certificat de urbanism decat pentru superficie sau concesiune. 

Dl. Primar: Are deja in lucru la Baile Herculane tot aceeasi treaba, si acolo i s-a spus ca nu 

necesita avize. Unde trebuie certificat de urbanism si autorizatie de construire clar trebuie sa facem 

procedura de concesiune, pentru ca alta varainta nu avem. Eu zic ca nici unul dintre noi nu ar trebui sa 

ne opunem unei asemenea investitie, mai ales ca omul vine cu bani proprii. Noi acum ce ar trebui sa 

facem, chiar daca dansul nu este aici in sala, ar trebuie sa ii dam un acord de principiu domnului Susan 

impreuna cu doamna topograf sa facem masuratoarea si sa ne propune o zona de acolo, care sa o putem 

incepe demersurile, sa o dezmembram din suprafata mare. 

Dl. Piele: Domnul respectiv este dispus sa suporte toate cheltuielile pentru modernizarea parcului 

si ingrijirea parcului pe perioada pe care ii aprobam investitia. 

Dl. Primar: Pe proiectele de finantare pe sesiunea urmatoare va fi o axa speciala pentru statiunile 

balneoclimaterice, pe partea de zone verzi, parcuri etc. Si eu zic ca atunci noi sa mergem cu proiectul pe 

finantare europeana, si dinasul sa mearga cu finantarea lui, sa nu avem treaba una cu alta. 

Dl. Coca: Tot pentru acest motiv am zis sa nu monopolizeze tot parcul, sa ramina si pentru turisti. 

Dl. Primar: Dl. Susan va veni cu o propunere, am discutat-o in mare, e zona in care se tinea 

festivalul daco-roman, dar zona unde sunt copacii, pana la paraul Clocota, deci de la rondurile de flori, 

incoacea unde sunt bancile, unde este zona verde, clar ca acolo trebuie sa o lasam pentru liniste. Zona 

unde este fantana arteziana, pe partea cealalta, de la fantana arteziana in spate catre Flora pe langa 

izvoarele de apa unde este filigoria de la SC Germisara, catre hotelul Termal, pentru ca acolo sunt 

copaci. Trebuie sa la imbinam si pe una si pe alta. Nici eu nu sunt de acord sa acolperim toata zona de 

parc sa nu ramina si zona de liniste. 

Dl. Pleniceanu: Cred ca ar fi corect sa gandim o varainta de distractie si in parcul din Geoagiu. 

Dl. Primar: In proiectul de hotarare numarul 4 de astazi s-a votat  dezmembrarea terenului pentru 

depunerea proiectului de finantare care am discutat. La urmatoarea sedinta sper sa ajunga si cei de la 

Timisoara, sa vina sa ne prezinte proiectantul, in urma masuratorilor trimise de noi, clarificate, ce se 

doreste a se face pe suprafatele de teren, respectiv revitalizarea zonei de centru.  Si atunci toata lumea va 

stii ce se va intampla in parculetul de langa gradinita, pe zona de primarie, pe zona de la casa de cultura, 

baza sportiva si tot ce este. Sa ii dam un acord domnului Susan sa vina cu o propunere de la fata locului. 

Dl. Piele: Si totusi nu am reusit sa luam nici o hotarare referioare la parcul din Geoagiu Bai.   

Dl. Dancsorean: Domnilor consilierim daca vorbiti toti, domnul primar ne-a spus clar. Dar nimeni 

nu intelege chestiunea. Domnule Almasan, va rog! 

Dl. Almasan: referitor la capela din Gelmar, cand ne deplasam la Episcopie sa rezolvm aceasta 

problema? 

Dl. Primar: Cand hotarati dumneavoastra! 

Dl. Dancsorean: daca o lungim cu subiectul acesta o jumatate de ceas, fiecare in felul lui, nu  sa ne 

intelegem niciodata. Numai o secunda, am spus de la inceputul sedintei ca unii au probleme medicale si 

doi colegi trebuie sa plece. 

Dl. Primar: cand hotararti dumneavoastra, stabiliti, sunam cu o zi inainte sa ne poata primi. 

Dl. Almasan: Revin la problema terenului de fotbal din Gelmar, se joaca fotbal noaptea si se rup 

plasele de protectie. Este program acolo scris si nu il respecta nimeni.  

Dl. Danciu: De unde erau? 

Dl. Almasan: Din Geoagiu.  

Dl. Peiele: Am rugamintea de a da un raspuns la punctul doi pe care l-am discutat, sa spunem daca 

suntem de acord sau nu. Domnul asteapta un raspuns. 

Dl. Dancsorean: Ati propus, domnul primar a auzitm este in masura sa ne convoace la o sedinta de 

indata sau la o sedinta doar de discutii, dupa care sigur  trebuie facut un proiect de hotarare, pentru ca nu 

putem trece asa peste parcul din Geoagiu Bai. Banuiesc ca a inteles domnul primar si in perioada 

urmatoare o sa ne convoace si ne va spune despre ce e vorba. Doresc sa fac si eu o completare vis a vis 

de biserica din Suseni, daca imi dati voie, cel mai important lucru pentru noi consilierii si pentru mine in 

mod special, este de a gasi un loc in care sa facem o capela pentru Geoagiu Suseni. Motivez acest lucru: 

biserica din Suseni se implinesc cincisute si ceva de ani de atestare documentara, nu centenar. Este 
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monument istoric, ori in cutuma locala noi a Vaii Geoagiului si in mod special al Geoagiului, mortii se 

baga in biserica in mod special. Nu cum facem noi si o transformam in capela. Aceasta ar trebui pastrata 

ca si monument istoric pentru este vizitat si inca  intr-un mod care se viziteaza turistic, a se poata facem 

ghidaj, sa se poata cumpara obiecte, a se admira pictura veche, arhitectura cladirii, chiar mormintele 

care au istoria lor. Haideti sa ne gandim la o capela, sa mutam tot in alta parte, sa nu mai fie nevoie sa 

punem mortii in biserica.  

Dl. Primar: Deocamdata nu este nici o cerere a enoriasilor din Suseni pentru capela. Au fost dicutii 

pe aceasta tema, dl Coca cred ca face parte si din comitet, biserica are chiar terenuri intravilan unde se 

poate constru dar nu au foat interesati de asa ceva. Daca vor fi interesati cu siguranta vor avea sorijinul 

nostru, mai ales ca este in zona de centru a comunitatii noastre. Dar pana atunci avem de finalizat Aurel 

Vlaicu, Geoagiu Bai, Gelmar. 

Dl. Danciu: Domnule primar, biserica cu ce contribuie ca tot noi trebuie sa dam. In Gelmar, pentru 

capela, de un an de zile de zbatem sa ii dam dublu, triplu bisericii pentru o parcela de teren pentru a 

construi cartela. Dar ei spun ca se mai gandesc. 

Dl. Almasan: Reprezentantul episcopiei spune ca e teren intravilan si costa mult. 

Dl. Dancsorean: Daca nu mai sunt probleme declar inchisa sedinta si ordinea de zi …. 

Dl. Susan: Daca imi permiteti si mie, referitor la parcul din Geoagiu Bai. Asa Cum am spun si la 

sedinta pe comisii, am fost cu dl. Vasilescu in teren si am vizitat mai multe locatii, chiar si locatiile 

private. Si sigur, ca dansul s-a oprit asupra acestui amplasament. Sigur ca este dorit de toti si foarte 

important sa se amenajeze ceva si in zona Geoagiului, in parcul liceului, dar trebuie sa aveti in vedere 

un aspect. Omul este un investitor privat, tinta lui este sa realizeze investitia si sa obtina profit, deci nu o 

sa investeasca cel putin in prima faza in Geoagiu pentru ca omul si-a facut niste socoteli. Acesta este si 

motivul pentru care il intereseaza in principal zona centrala, pentru ca si-a facut niste calcule si a 

consideram ca acolo este de preferat sa realizeze aceasta investitie. Eu zic ca este foarte important, ca 

foarte mult s-a discutat din partea privatilor, noi avem activitate maxim 3 luni pe an, si in rest activitatea 

este foarte redusa. Adica sa incercam sa ne adresam si catre alte categorii de turism. Nu cred ca este rea 

o astfel de investitie. Acum, in ce priveste modalitatea de a colabora, dansul este dispus la mai multe 

forme. Nu vrea sa concesioneze, nu vrea sa ia parcul pe societatea nu stiu care si sa faca acolo. El vrea 

sa intre intr-un parteneriat ca sa realizeze investitia respectiva, eu imi administra investitia, traseele din 

parcul de aventura, iar daca consiliul local este de acord si considera oportuna ajuta la o reamenajare, la 

o imbunatatire a amenajarilor existente in parc, care si el este interesat sa le faca si sa contribuie, pentru 

ca interesul lui este sa vina lume, nu sa nu vina. In ceea ce priveste, cum s-a depus aceasta adresa care 

nu regaseste mapele comisiei, prin care isi anunta acaesta intentie. Sigur, ca si forma, va fi inchiriere, va 

fi concesiune, dar concesiune nu se poate deoarece, o forma de colaborare domnul, este si aici colegul 

jurist care poate vedea exact situatia referitor la acest parteneriat. Dansul, dupa ce va primi acordul de 

princiu din partea dumneavoastra, va veni efectiv cu topograful lui, pentru ca trebuie masurat efectiv 

pomul in sine, nu numai conturul parcului, si va veni cu proiectantul si cu un proiect in fata consiliului 

local pe concret. Ce se spune atunci, ca va veni din partea cu Breazu si pana la Centru de Informare 

Tursitica si Valea Clocota, acolo sa amenajeze trasee pentru adulti, se va adapta la ce se poata face in 

locatia respectiva. Iar in cealalta parte, vis a vis de hotelul Flora si Termal, in aceasta zona sa amenajeze 

traseele pentru copii. Asta a fot discutia de la fata locului. Ce trebuie stabilit  cu domnul consilier juridic 

este forma de asociere, daca noi putem intra intr-un parteneriat  si din punct de vedere urbanistic domnul 

Puscasu poate sa va spuna mai multe. Pentru aceste trasee probabil nu este nevoie de autorizatie de 

construire dar s-a ridicat problema in momentul in care vrea sa-si suplimenteze aleeile, vrea sa 

amenajeze albia de la raul Clocota, acolo intervin acestea. Discutia a fost sa intretina parcul in totalitate, 

pana la urma si daca va veni aceea tiroliana care sa plece de la Breazu si sosirea la spatiu de joaca si 

terenul de sport, poate trece si in cealalta parte, ea trece pe deasupra. 

Dl. Coca:  Ca idee, ca informare nu stiu cati din dumnravoastra ati vizitat  Schonbrunn - unul, deci 

acolo este o gradina zoologica, este exact cazul de la Geoagiu Bai, deci intrarea in gradina zoologica se 

face de pe aleea principala, in momentul in care dansul face o chestiune asemanatoare cu aceea este 

foarte bine dar in momentul in care este zona de liniste si pe deasupra ta trece o tiroliana, nu stiu ce zona 

de liniste mai este asta.    

Dl. Susan: Tiroliana are un traseu foarte bine definit. 

Dl. Puscasu: Acest parc este intr-o zona de protectie, copacii sunt trecuti in Regsitrul Spatiilor 

Verzi, avem acolo o zona de protectie a monumentelor istorice de clasa A, este in zona de protectie a 

izvoarelor termale, ca avize se vor cere toate cele mai multe si cele mai greu de obtinut.  
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Dl. Coca: In zonele silvicele nu se da  avizul pentru ca trebuie scoase din circuitul silvic.     

Dl. Primar: Noi am prezentat inca trei locatii: una pe Magura, de la ultima casa pe dreapta cum vii 

catre cariera, una deasupra de hotelul Germisara, intre hotelul Germisara si hotelul Ceres si zona cum 

mergi de la Breazu in spate catre pestera.   

Dl. Coca: In orice caz va trebui iesit din perimetrul clasic, centrul Geoagiului Bai cu perspective 

de extindere a statiunii. 

Dl. Primar: Eu zic acolo un parc de aventura, unul mare cu trasee dificile. Eu zic ca acesta este o 

miniatura, lui ii trebui 2-3 hectare, noi acolo avem 30 de arii. 

Dl. Dancsorean: Ati vazut peste tot,  unde sunt parcuri de distractie unde este tiroliana, tiroliana 

are un anumit standard, nu intru  in detalii. Nu exista nici un fel de zgomot, ei trec peste obiective 

turistice, trec peste case, lacuri, trec peste rape, acesta este farmecul tirolianei. Cel mai mic parc de 

distractii in care poate fi montat-o o tiroliana, daca nu ar fi proprietati, ar fi bine sa mearga de sus, de la 

Clocota, sa vina pana jos si atunci da  

Dl. Primar: Poate in etapa doi, se face un parteneriat cu dna. Mihu si de la ei la centrala poate sa 

maerga pana la Renghet. 

Dl. Dancsorean: Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul, daca nu declar sedinta de astazi. Va 

multumesc!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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