
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 27.10.2022, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ şi a prevederilor regulamentului de 
organizare şi funcţionare al consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr.56/2021, cu 
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data 27.10.2022, ora 14 și  
s-a desfăşurat  la sediul acestuia, în sala de şedinţă ,,Transilvania”. 

Procesul verbal conţine sinteza dezbaterilor din şedinţa consiliului local, precum şi 
modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte.  

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.485//2022, în temeiul 
dispoziţiilor art.133 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019, privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.134 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                
nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale           
art.23 alin.(2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local Haţeg, aprobat 
prin hotărârea nr.56/2021, convocarea Consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul 
secretarului general al oraşului Haţeg, cu 5 zile înainte de data şedinţei, în proiectul ordinii de 
zi, aprobat prin act administrativ al primarului, în invitaţia de şedinţă şi în convocatorul de 
înmânare a materialelor de şedinţă, regăsindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de lege 
şi regulament cu privire la convocare, înclusiv data, ora, locul şi modalitatea de desfăşurare a 
şedinţei. Odată cu invitaţia la şedinţă şi convocatorul de înmânare a materialelor s-au pus la 
dispoziţia alesilor locali, în format scris, pe suport de hârtie, toate proiectele de hotărâri aflate 
pe ordinea de zi, modul de repartizare a acestora către structurile din aparatul de specialitate şi 
comisiile consiliului local. Proiectul ordinii de zi,actul administrativ de aprobare a acestuia şi 
totodată de convocare a autorităţii deliberative, precum şi proiectele de hotărâri au fost aduse 
la cunoştinţă publică, prin postarea la sediu şi pe site-ul instituţiei. 

În data de 27.10.2022 s-a transmis către consilieri, în format electronic, pe adresele de 
e-mail comunicate secretarului general, în vederea purtării corespondenţei electronice, 
suplimentarea ordinii de zi cu cinci puncte, totodată comunicându-se structurile care aveau 
obligaţia de a întocmi rapoartele de specialitate şi comisiile de specialitate ce aveau obligaţia 
avizării proiectelor. 
Domnul Pasconi Valentin, constată, potrivit semnăturilor din registrul de prezenţă a aleşilor 
locali, că dintr-un număr de 17 consilieri în funcție, 14 consilieri sunt prezenţi în sală. 
Domnul consilier Neiconi Mircea, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 14 consilieri din 17 aflaţi în funcţie. Lipsesc nemotivat domnii consilieri:  
Pavel Alexandru, Boabă Tiberiu și Timiș Nicolae.  
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului trece în revistă legislația în materie 
de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la  
dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de 
interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să  
anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. Domnul consilier Pasconi Ovidiu a anunțat că 
nu participă la dezbateri și la vot la punctul unu de pe ordinea de zi și doamna consilier 
Dregoesc Ana la punctul zece. 
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului, dă citire şi supune la vot procesul 
verbal al şedinţei anterioare. 
Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
La şedinţă participă de drept: 
Pușcaș Adrian Emilian              -    primarul oraşului Hațeg ;                   
Pasconi Valentin                        -   secretarul general al oraşului Haţeg.  
Participă ca invitaţi : 



Doamna Martinesc  Monica,        inspector, compartiment administrație publică locală; 
Domnul Georgeoni Ovidiu,          inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Doamna Pasconi-Burz Elena,       șef serviciu juridic;    
Domnul Chiper Robert,                șef serviciu juridic; 
Doamna Forțiu Marinela,             consilier, compartiment achiziții publice; 
Doamna Mihuțiu Gabriela,           șef birou ADPP; 
Domnul Nopcea Marius,              delegat sătesc, Silvașu de Sus ; 
Domnul Prială Andrei,                 delegat sătesc, Nălaț-Vad. 
Domnul consilier Neiconi Mircea, președinte de ședință,  propune spre aprobare ordinea de 
zi, aşa cum aceasta a fost comunicată consilierilor, cu 5 zile înainte de data şedinţei ordinare: 
1.Proiect  de  hotărâre nr. 173/2022 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile 
edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat 
al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr. 174/2022 privind aprobarea prelungirii cu cinci ani duratei  
contractului  de închiriere nr. 13432/2012, încheiat între Oraşul Haţeg şi doamna Molnar 
Susana. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr. 175/2022 privind aprobarea cesionării contractului  de  închiriere nr. 
2/3638/2009, având ca obiect preluarea în chirie a  terenului,  în suprafaţă de 15 m², situat pe 
str. Aurel Vlaicu,  ca urmare a vânzării constructiei de tip garaj metalic. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr. 176/2022 privind declararea de uz și de interes public local a unor 
imobile. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5.Proiect de hotărâre nr. 177/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor, 
ce au ca obiect închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul 
Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6.Proiect de  hotărâre  nr. 178/2022 privind aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  datelor 
în registrul agricol pentru trimestrul al III - lea al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate 
la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin 
norme. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7.Proiect de  hotărâre  nr.179/2022 privind aprobarea trecerii terenurilor intravilane, 
identificate în anexă, aflate în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului 
în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8.Proiect de hotărâre nr. 180/2022 privind aprobarea vânzării apartamentului 11 din blocul 
construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, 
județul Hunedoara, către domnul Poenaru Alex Mirel, titular al contractului de închiriere nr. 
11064/07.07.2014. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de hotărâre nr. 181/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local,a 
bugetului creditelor interne şi  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
integral sau parţial  din venituri proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul al III-lea al anului  
2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10. Proiect de hotărâre nr. 182/2022 privind aprobarea numărului de burse și a cunatumului 
acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Haţeg, aferente 
semestrului I al anului şcolar 2021-2022. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11. Proiect de hotărâre nr. 183/2022 privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului 
local al oraşului Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12. Proiect de hotărâre nr. 184/2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul 
Orășenesc Hațeg a unor aparate medicale, ce se impune a fi autorizate de Comisia Națională 
pentru Controlul Activităților Nucleare, achizționate în comun de autoritățile locale și unitatea 



sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 
Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare". 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
13. Raport de actvitate al asitenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I 
al anului 2022. 

Prezintă: primarul oraşului Haţeg 
14.Diverse 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se  aprobă  cu  14 voturi pentru. 
Domnul consilier Neiconi Mircea, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea 
de zi a punctelor suplimentare, comunicate  electronic consilierilor, astfel: 
15.Proiect de hotărâre nr.185/2022 privind acordarea unui mandat special  reprezentantului in 
Adunarea generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA”.  
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
16.Proiect de hotărâre nr.186/2022 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol  la 
alt capitol al clasificaţiei bugetare. 

                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
17.Proiect de hotărâre nr.187/2022 pentru modificareaart. 1și a anexei nr.1, precum şi 
modificarea și completarea art. 2și a anexei nr. 2 din hotărârea nr. 20/2022privind aprobarea 
programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul 
Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii.                                                                                               
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
18.Proiect de hotărâre nr.188/2022 privind  aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de  
72.000  lei, pentru  acţiunile  organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarnă.      
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg                                                                                
19.Proiect de hotărâre nr. 189/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022. 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
Se supun la vot  propunerile  făcute. 
Se  aprobă  cu  14 voturi pentru. 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută. 
Se  aprobă  cu 14 voturi pentru. 
La punctul unu din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare.  
Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Doamna consilier Șerengău Nicoleta-cresc din nou prețurile. 
Domnul primar-trebuie modificate tarifele raportat la  creșterea prețurilor. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu - tarifele nu au fost actualizate din anul 2019. S-au raportat 
la creșterea prețurilor și la indicele de inflație. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru și 2 abțineri . 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la vot. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru și 2 abțineri. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la vot. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.169/2022. 
La punctul doi din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare.  



Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florian-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Onescu Dorel-cine este doamna Molnar? 
Domnul consilier Ștefoni Sebastian- locuiește la parterul blocului 6 C. 
Doamna Mihuțiu Gabriela- chiriașa solicită prelungirea contractului de închiriere. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.170/2022.     
La punctul trei din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă  solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela- prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14  voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.171/2022.      
La punctul patru din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  prin vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.172/2022.      
La punctul cinci din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul  de 
aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florian-prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7. 



Se aprobă  cu 14 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru . 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.173/2022.      
La punctul șase din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea -prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.174/2022.      
La punctul șapte din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela , prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea -prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Demian Viorel-despre ce teren este vorba? 
Domnul Secretar general- terenuri pe care au fost edificate garaje: străzile Aurel Vlaicu, 
Sarmisegetusa care au făcut obiectului unor închirieri sau concesiuni, în cartea funciară fiind 
notate pe Statul român. În momentul de față încercăm să lămurim situația juridică a acestor 
terenuri, în sensul trecerii lor de pe stat pe oras și inventarierea în domeniul privat. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-toate sunt construcții provizorii? Pot fi demolate? 
Domnul Secretar general-pentru interesul comuniutății pot fi demolate, dar în condițiile legii 
și a contractului.Vor mai fi astfel de situații. Potrivit legii astfel de terenuri sunt de interes 
privat. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru . 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.175/2022. 
La punctul opt din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de 
aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local 
Doamna Mihuțiu Gabriela , prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florian- prezintă avizul comisiei de specialitate 
al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Neiconi Mircea-noi putem vinde acel apartament? 
Domnul Primar-avem peste zece cereri depuse pentru cumpărare. Domnul Poenaru este 
singurul care dispune de toți banii. Ceilați doresc să cumpere în rate. 
Domnul Secretar general-cererile trebuie soluționate în termen de 90 de zile, potrivit legii. 



Doamna consilier Dregoesc Ana-ar fi mai bine să rămână în interesul comunității. Rezolvăm 
problema unei familii care nu are locuință. 
Domnul Viceprimar-locuințele sunt ocupate.  Nu se pot da la alte familii. 
Domnul Primar-în Timișoara și în alte orașe mari s-au vândut. 
Doamna consilier Dregoesc Ana-strict social. Rezolvă problemele celor care nu dețin 
locuință. 
Domnul Secretar general-acestea nu sunt locuințe sociale. 
Domnul consilier Demian Viorel-în perioada cât am fost viceprimar am dat afară câteva 
familii de acolo.Ne-am pus foarte multă lume în cap. 
Domnul Primar-și noi am data afară două-trei familii care erau plecate în străinătate. 
Domnul consilier Demian Viorel-și Georgel a avut locuință acolo, dar fiind de bună credință 
a renunțat la ea. Poenaru nu ar merita aceea locuință. 
Domnul Primar-domnul Poenaru a investit foarte mulți bani. Mai avem cereri pe care va trebui 
să le soluționăm. 
Domnul consilier Demian Viorel-cât de mult putea investi într-o garsonieră? Vine un profesor 
sau un medic care se mută în oraș și nu ai de unde să-i dai o lucuință. 
Domnul Secretar general- potrivit legii cererea se formulează până la 35 de ani și locuințele 
se atribuie persoanelor până la împlinirea vârstei de 36 de ani. Se punctează cu punctaj mai 
mare studiile, veniturile, numarul membrilor familiei, etc. La vînzare nu mai contează vârsta. 
Se vând celor care sunt chiriași. 
Domnul consilier Demian Viorel-trebuie să fi chiriași. 
Domnul Secretar general – scopul programului de construire a unor astfel de locuinte este de 
a se asigura locuinte tinerilor, la inceputul carierei, care ulterior se vând pentru a se realiza 
altele. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-dacă facem un calcul al ratelor mai bine să stea acolo fără 
să-l cumpere. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-11. 
Voturi pentru -10. 
Voturi împotrivă -2. 
Abțineri 2. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Voturi pentru -10. 
Voturi împotrivă -2. 
Abțineri 2. 
Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art.139 alin. (2) coroborat cu art. art.5 
lit.dd) din codul administrativ era necesar un nunăr de 12 voturi pentru. 
La punctul nouă din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.176/2022.      
La punctul zece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  referatul de 
aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 



Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florian - prezintă avizul comisiei de specialitate 
al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Doamna consilier Vulcu Geanina-nu mai sunt semestre. Sunt module. 
Domnul Secretar general – am discutat și noi acest lucru. În legea educației se regăsește în 
continuare terminologia de semestre. Bursele se plătesc pe an fiscal. Ar trebui acordate odată 
pe an. Acestea se raportează la situația la învățământ pe semestrul II al anului scolar 2021-
2022. 
Domnul Primar- la anul viitor vor trebui aprobate toate odată. 
Domnul consilier Demian Viorel-trebuie să fie prevăzute în buget. Intotdeauna s-a ridicat 
problema elevilor care beneficiază de burse.Optzeci la sută sunt de la comune. 
Domnul Secretar general-banii vin de la bugetul statului. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-o contribuție avem și noi. 
 Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Doamna consilier Dregoesc Ana nu a participat la vot. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Doamna consilier Dregoesc Ana nu a participat la vot. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.177/2022.      
La punctul unsprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta -prezintă avizul comisiei de specialitate al Consiliului 
local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Neiconi Mircea-propun președinte de ședință pe domnul consilier Pasconi 
Ovidiu. Alte propuneri ? 
Se supune la vot propunerea făcută. 
Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la vot. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la vot. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru.  
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la vot. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.178/2022.     
La punctul doisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florian - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul Primar-este aparatură medicală care trebuie dată la spital în folosință gratuită . 
Domnul Secretar general-trebuie să le aibă în proprietate integral, ca și condiție pentru 
autorizarea aparatelor, de către CNCAN. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu-în cât timp vor fi funcționale. 
Domnul Primar-undeva la trei luni. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-9. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru. 



Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.179/2022.    
La punctul treisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta raportul de actvitate al 
asitenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2022. 
Domnul Neiconi Mircea- preşedinte de şedinţă- propun ca punctul patrusprezece de pe 
ordinea de zi- Diverse să fie trecut ultimul punct pe ordinea de zi, respectiv punctul 
nouăsprezece. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 14 voturi pentru.  
La punctul patrusprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Crăciun Ovidiu-cum s-ar putea stabili dacă nu sunt de acord. 
Domnul Secretar general-se votează pe articole.  
Domnul Primar-a fost control la Apa Prod. 
Domnul consilier Demian Viorel-40% pierderi este enorm de mult. Nu poți să accepți așa 
ceva. Să demonstreze unde sunt pierderi. Avem specialiști  să verifice. 
Domnul Primar-tot timpul au fost perderi. Cineva trebuie să și le asume. 
Domnul  consilier Demian Viorel- să și le asume ei. 
Domnul  Primar - se votează pentru sau împotrivă. 
Domnul  consilier Demian Viorel - avem dreptul să vorbim. 
Domnul  consilier Botca Sergiu-însușită de cine? 
Domnul  consilier Demian Viorel-de ce să legiferăm noi haotic? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4. 
Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.180/2022.    
La punctul cincisprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Domnul consilier Ștefoni Sebastian a ieșit din sala de ședință de la punctul cincisprezece. 
Discuţii :  
Domnul Primar - vom primi 400 mii lei din fondul de rezervă bugetară. Alte primării au primit 
mai mult. Banii vin direct de la București. 
Domnul  consilier Demian Viorel-știm cum se împart banii. Se întâlnesc liderii celor două 
puteri și împart bugetul.  
Domnul Primar-de data aceasta Bradul a primit bani cât restul județului. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.181/2022.   



La punctul șasesprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Forțiu Marinela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Neiconi Mircea-ce se întâmplă cu sărbătorile de Crăciun. Se fac pachete? 
La cine se împart? Ornamente? 
Domnul primar-se vor închiria ornamentele și vor fi cumpărate dulciuri care se împart la copii 
de la grădinițe și elevi clasele 0-IV. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-VII. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.182/2022.    
La punctul șaptesprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă referatul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Neiconi Mircea-dacă eram împotrivă la hotârârea anterioară ce se întâmpla? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.183/2022.    
La punctul optsprezece din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului primar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi  
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul  Neiconi Mircea, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-5 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.184/2022.    
La punctul nouăsprezece -Diverse:  
Domnul  consilier Demian Viorel-o sugestie pentru viitor: Ați luat în calcul extinderea 
cimitirului? Cu privire la Castelul de la Nălaț se poate face ceva? 
Domnul primar- s-a luat în calcul extinderea cimitirului. Cu privire la Castelul de la Nălaț   s-
au purtat discuții în acest sens cu anumiți investitori. Urmează să mai purtăm o discuție și cu 
un investitor de la Râșnov. 
Domnul  consilier Botca Sergiu-vom avea două-trei variante. 
Domnul  consilier Demian Viorel- ideal ar fi să se stopeze degradarea castelului. 



Domnul primar-avem în vedere să împrejmuim proprietatea. Important este să-l conservăm. 
Poate obținem ceva fonduri europene. 
Domnul  consilier Demian Viorel-se poate recondiționa și din fonduri proprii. 
Domnul Prială Andrei-delegat sătesc-oamenii de acolo locuiesc în condiții inumane. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-ei locuiesc acolo ilegal. 
Domnul Nopcea Marius-delegat sătesc- la Silvașu de Sus avem trei probleme: 
Transportul public, lemnele de foc la Căminul Cultural și aplicația pentru promovarea 

Hațegului pe City app, și pe City cril. S-a încercat să se posteze în aplicație și nu funcționează. 
Dacă s-ar putea face ceva cu canalele de pe șosea. Dacă depun reclamație cineva ar putea fi 
amendat . La Timișoara se dau amenzi în astfel de situații. 
Domnul primar-s-a rezolvat cu aplicația. Cu privire la drumuri vom face o notificare către cei 
de la drumurile județene. 
Domnul Nopcea Marius-cu lemnele pentru căminul cultural cum se procedează? 
Domnul primar-lemnele sunt la protecția plantelor. 
Domnul  consilier Demian Viorel-se estimează  cantitatea necesară și atunci când era nevoie 
se duceau acolo. 
Domnul  consilier Ștefoni Ovidiu-aveți activități acolo? 
Domnul consilier Neiconi Mircea-aveți nevoie de lemne? 
Domnul primar-sunt ceva lemne acolo în beci. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu-cu două-trei zile înainte de eveniment se duceau acolo de 
către cei de la Bucura Prest. 
Domnul Nopcea Marius-transportul public-ar fi bine dacă ar exista o firmă pentru transportul 
public. 
Domnul primar-trebuie să avem un traseu aprobat de către consiliu județean. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-cine ar trebui să aibe inițiativă? 
Domnul Secretar general-pentru transportul public de la Silvaș la Hațeg s-ar putea înfința un 
serviciu public, dar bugetul local nu suportă așa ceva. Ar trebui cumpărate mașini, angajați 
oameni, cu încadrarea în numărul total de posturi. Ar trebui subvenționat serviciul pentru că nu 
este rentabil. 
Domnul Nopcea Marius-măcar de două-trei ori pe săptămănă. 
Domnul primar-foarte mulți folosesc taxiul. Nu vine nici un operator. 
Domnul  consilier Botca Sergiu-oamenii își fac programul după mersul autobuzului. 
Domnul primar-am vrut să depunem un proiect în acest sens, dar nu ne-am încadrat. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-sunt mari piederile? 
Domnul  consilier Demian Viorel-ani de zile s-a mers pe pierderi. 
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu-ar trebui să existe o evidență a persoanelor care au nevoie 
de transportul public. 
Domnul primar-în ședința viitoare aș dori să premiem câștigătoarea mondială de la 
Taekwondo. 
 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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