
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 22.12.2022, 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 22.12.2022, 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.549//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 21.12.2022 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 trei 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, 17 alesi locali sunt prezenţi în sală. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 17 consilieri din 17 aflaţi în funcţie.  
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. Niciunul dintre consilieri nu a declarat că s-ar 
afla într-o astfel de situație. 
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului, dă citire şi supune la vot procesul 
verbal al şedinţei anterioare. 
Se aprobă cu 17 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;    
Doamna Rădoni Cornelia,              inspector, birou impozite și taxe locale ; 
Doamna Forțiu Marinela,               consilier, compartiment achiziții publice; 
Doamna Bojin Claudia,                  consilier juridic ; 
Doamna Mihuțiu Gabriela,             șef birou ADPP; 
Domnul  Mărginean Aurelian,        inspector, compartiment dezvoltare; 
Domnul Preda Dorin,                      șef poliția locală; 
Domnul Nopcea Marius,                 delegat sătesc, Silvașu de Sus ; 
Domnul Prială Andrei,                    delegat sătesc, Nălaț-Vad. 
 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu, 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.148/2022 privind aprobarea instalării unor indicatoare rutiere pe 
drumurile pubice de interes local din Orașul Hațeg. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr.210/2022 privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al 
achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr.217/2022 pentru modificarea art.2 alin. (1) din hotărârea nr. 
202/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin 
ConsiliulLocal al OrașuluiHateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu 
lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a 
obiectivuluideinvestiții„Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”. 
                                                                                          Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr.218/2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei  contractului  
de închiriere nr. 22 din 10.12.2007, încheiat  între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. 
                                                                                            Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5.Proiect de hotărâre nr.219/2022 privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației 
de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului  de 
salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6.Proiect de  hotărâre  nr.225/2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei  contractului  
de închiriere nr. 2/2065 din 14.04.2008, încheiat  între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7.Proiect de  hotărâre  nr.226/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului Oraşului 
Haţeg, a instituţiilor publice locale şi  a serviciilor publice, fără personalitate juridică, 
subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, începând cu anul 2023. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8.Proiect de hotărâre nr.227/2022 privind aprobarea repartizării, prin închiriere, domnului Jurj 
Ieronim, a locuinţei de serviciu, ce reprezintă ap. nr. 4, Sc. A, din blocul construit prin Agenţia 
Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Victor Babeş, nr. 28. 
                                                                                               Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de hotărâre nr.228/2022 privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul 
local al oraşului Haţeg pentru premierea unor sportivi și colective tehnice de pregătire a 
acestora, care în anul 2022 au obținut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale 
şi naţionale oficiale. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
10. Proiect de hotărâre nr.229/2022 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 
11.Diverse. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se  aprobă  cu  17 voturi pentru. 
 



Domnul consilier Pasconi Ovidiu, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea 
de zi a punctelor suplimentare, comunicate  electronic consilierilor, astfel: 
12.Proiect de hotărâre nr.132/04.08.2022* privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2023, în raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg.                                                                                                           
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
13.Proiect de hotărâre nr.231/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Haţeg, pe anul 2022, prin validarea modificărilor aduse acestuia prin Dispoziţia primarului 
orasului Hateg nr.561/2022.                                                                                                         
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
14.Proiect de hotărâre nr. 232/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de 
investiţii„Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”.                                                                                                   
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg  
Se supun la vot  propunerile  făcute 
Se  aprobă  cu  17 voturi pentru 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerea făcută 
Se  aprobă  cu 17 voturi pentru 
Domnul Pasconi Ovidiu - preşedinte de şedinţă- propun ca punctul unsprezece de pe ordinea 
de zi- Diverse să fie trecut ultimul punct pe ordinea de zi, respectiv punctul patrusprezece. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 17 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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Preda Dorin, prezintă raportul  comun al compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timș Nicolae- mai erau și alte locuri unde puteau fi puse, la farmacie pe 
strada Ovid Densușianu se parchează și pe stânga și pe dreapta. Staționarea pe partea stângă 
este interzisă, dar acolo tot timpul este aglomerat. 
Domnul Secretar general- montarea de semne urmeză o procedură de obtinere a unor avize, 
în speța avizul de la poliția română s-a obținut  după patru luni. 
Domnul consilier Timș Nicolae-trebuia să fim și noi consultați pentru că avem și noi 
propuneri. 
Domnul Primar-fără avizul poliției nu putem face nimic. 
Domnul Secretar general -se mai poate face un alt proiect de hotărâre. 
Domnul consilier Timș Nicolae- știu. Putem să inițiem și noi proiectul de hotărâre  în calitate 
de consilieri locali. Avem dreptul la inițiativă. Au mai fost probabil și altele. 
Domnul consilier Demian Viorel - pe strada Nicolae Titulescu față în față cu Barill la fel se 
staționează. 
Domnul consilier Timș Nicolae-drumul nu este al nostru. 
Domnul Primar- este al drumurilor naționale. 
Domnul consilier Botca Sergiu-ar trebui centralizate toate. Mai sunt și pe strada Mihai 
Eminescu. Să se instaleze și marcaje. 
Domnul Primar- deranjează oamenii. 
Domnul consilier Botca Sergiu- ar merge în paralel cu marcaje pe carosabil. 
Domnul Secretar general -prin această hotărâre se aprobă și montarea de marcaje rutiere 
reprezentate de limitatoare de viteză.  
Doamna consilier Șerengău Nicoleta-pe strada Hunedoarei câte marcaje se pun? Ar trebui 
unul și deasupra de pantă? 
Domnul Primar-o să se monteze. Motăm unul și la Sebi la poartă. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu-și eu locuiesc pe aceiași stradă. La Nicoleta este jumătatea 
distanței. 
Domnul consilier Timș Nicolae- să se repare întâi strada Hunedoarei și după aceea puneți tot 
felul de minuni. 



Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru . 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 209/2022. 
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  Pasconi Ovidiu, 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 Timș Nicolae-cât are acoperire financiară? 
Domnul Primar-tot. 
Domnul Secretar general-este forma inițială a programului, ce trebuie aprobat pana la 31 
decembrie, pentru anul urmator. Se va actualiza după aprobarea bugetului. 
Domnul consilier Timș Nicolae-niciodată ce îți propui nu ai cum să-l realizezi. 
Domnul Primar-s-ar putea să se modifice. 
Domnul consilier Timș Nicolae-s-a modificat de nenumărate ori. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 210/2022.      
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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă  solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pasconi-Burz Elena - prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii  consilieri  Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea-prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timș Nicolae-era mai bine să-l dați la consiliul județean. Așa nu știm cât se 
va realiza. Este important să se facă. Costurile sunt imense. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-III 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 211/2022.      
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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentuluide specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florian- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timș Nicolae-mai reparați clădirea, că se dărâmă. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 



Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 212/2022.   
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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Bojin Claudia,  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 : 
Domnul consilier Timș Nicolae –în momentul când va pleca BraiCata vor fi probleme cu 
prețurile. Să se acorde mandat, dar fără majorarea prețurilor și fără taxa de salubritate.Să fie 
exact ca și dincolo. 
Domnul Primar-va fi doar taxa de salubritate. 
Domnul consilier Timș Nicolae-am vorbit și cu agenții economici. Nu vom vota nimic ce este 
în defavoarea oamenilor. 
Domnul Primar-va fi doar licitația. Contează și de cei care vin în zona noastră. 
Domnul consilier Timș Nicolae-este de adormit copii.Nu o să se prezinte nimeni  în afară de 
Supercom. 
Domnul consilier Timș Nicolae-garantezi tu că nu cresc prețurile. 
Domnul Primar-nu au voie să se prezinte la licitație firmele cu capital de stat. Așa prevede 
legea. 
Domnul consilier Demian Viorel-care lege? De partid PNL și PSD.Legile în favoarea omului 
nu se pot schimba.Ca și cu apa. 
Domnul Primar-de ce nu a-ți făcut dumneavoastră opt ani. 
Domnul consilier Timș Nicolae- v-am spus că se poate ieși din asociație. 
Domnul Primar-ne impută toate investițiile. De unde luăm apă ? 
Domnul consilier Timș Nicolae-hai să găsim soluții. Tu tot timpul spui că nu se poate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru  și 4 abțineri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 4 abțineri. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 213/2022.      
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  Pasconi Ovidiu, 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.1-6 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 214/2022.      
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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna  Ivancu Ileana, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea - prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 



Discuţii :  
Domnul consilier Timș Nicolae-în ce procent cresc salariile? 
Domnul Primar- 10% cât prevede legea. 
Domnul consilier Timș Nicolae-inflația este de 17%. Acum spui că nu mai poți că atât prevede 
legea, dar când ai putut să dai nu ai dat. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-ce înseamnă coieficientul? 
Domnul Secretar general-se înmulțește coieficientul cu minimul pe economie, garantat in 
plată. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 16  voturi pentru.  
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și nu a votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru . 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și nu a votat. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 215/2022. 
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  Pasconi Ovidiu, 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 Copil Florian - prezintă avizul 
comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Boabă Tiberiu-cine este ? 
Domnul Secretar-următorul de pe lista de repartizare aprobată de consiliu. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 216/2022.      
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  Pasconi Ovidiu, 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 :  
Domnul consilier Timș Nicolae-vreau o listă să știm cine este premiat. Nu să votăm la 
grămadă. Votăm, dar să știm ce votăm. 
Domnul Primar-vor fi premiați Roxana Gheorghiță, Andra Covaci, antrenorul și un băiat din 
Nălaț. Vor fi premiați astfel: Roxana-5000 lei, antrenorul-10000 lei, Andra și băiatul din Nălaț-
căte 2000 lei fiecare. 
Domnul consilier Timș Nicolae-de ce să-i dăm la antrenor?. Sportivii merită să fie premiați. 
De aceea te-ai pozat cu el. 
Domnul Primar-este de la Călan și este împotriva primarului de acolo. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 217/2022.      
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  Pasconi Ovidiu, 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-șeful partidului mișcarea populară nu ne-a dat girul să 
votăm acest proiect. Considerăm că este imoral și este a doua oară când se încearcă introducerea 
pe ordinea de zi a acestui punct. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.1-11 
-10 voturi pentru; 
-7 abțineri; 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu: 
-10 voturi pentru 
-7 abțineri 
Nu se adoptă hotărârea întrucât potrivit prevederilor art.5 lit.dd)  și art.139 alin.2 din codul 
administrativ era necesar un nunăr de 12 voturi pentru. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-există posibilitatea în cadrul organizației să retragem 
sprijinul colegului nostru Alex atunci când votează altfel. 
Domnul consilier Timș Nicolae-mă bucur Mircea.  
Domnul consilier Neiconi Mircea-este vorba despre responsabiliatatea noastră. 
Domnul consilier Demian Viorel-am înțeles că mai sunt oameni care au depus cereri.De ce 
nu au fost puse. 
Domnul consilier Timș Nicolae-este treaba lor dacă îndeplinesc  condițiile. 
Doamna Mihuțiu Gabriela-ei nu pot să demonstreze financiar. 
Domnul consilier Timș Nicolae-este problema lor.Poate lucrează pe dincolo. 
Domnul Primar-trebuie să ne pună la dispoziție documentele. 
Domnul consilier Demian Viorel-de un an de zile domnul Poenaru nu mai locuiește acolo. Eu 
mi l-am pus pe doctorul Popescu în cap când l-am dat afară de acolo. 
Domnul Primar-și au am reziliat contractul la câteva persoane de acolo. 
Domnul consilier Demian Viorel-nu am nimic cu nimeni. Nu este moral. 
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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Rădoni Cornelia, prezintă raportul comun al compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Neiconi Mircea, Copil Florian și  doamna consilier 
Șerengău Nicoleta - prezintă avizul comisiei de specialitate al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timș Nicolae-impozitele și taxele locale cresc cu 5,1%. Din martie cresc cu 
17 % și va veni guvernul și va majora și el cu ceva. Noi nu vom vota împotriva cetățenilor. 
Salariile se majorează doar cu 10 %, dar impozitele cresc cu mai mult. O să se spună că a votat 
consiliul local. 
Domnul Primar-inflatia aplicată e 5,1%, nu 17%, așa prevede legea că se aprobă de către 
consiliul local. 
Domnul consilier Timș Nicolae- nu mi se pare corect. Nu vom vota niciodată așa ceva. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru, 4 abțineri (Timis Nicolae, Boaba Tiberiu, Vulcu Gianina, 
Serengau Nicoleta) și 1 vot împotrivă (Demian Viorel). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 12 voturi pentru, 4 abțineri (Timis Nicolae, Boaba Tiberiu, Vulcu Gianina, 
Serengau Nicoleta) și 1 vot împotrivă (Demian Viorel). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 218/2022.   
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  
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 



Domnul  Pasconi Ovidiu, 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 :  
Domnul consilier Timș Nicolae-este ultima rectificare normală. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 219/2022.   
La punctul treisprezece 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  Pasconi Ovidiu, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate și  avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Mărginean Aurelian , prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea-prezintă avizul comisiei de specialitate 
al  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timș Nicolae-proiectul când a fost depus? 
Domnul Primar-este depus prin programul Anghel Salignyi. 
Domnul consilier Timș Nicolae-ei au cerut actualizarea? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.220/2022.   
La punctul patrusprezece-Diverse: 
Domnul consilier Timș Nicolae-clădirea de lângă primărie se degradează. Este în buricul 
târgului. Mai sunt și pe strada Horea. Lângă Mircică a apărut o poartă foarte mare. Nu vă 
supărați urbanismul nu își face treaba. Pe strada Timișoarei drumul este spart. La mine s-a 
trimis poliția locală deși aveam toate avizele. Sunt clădiri care se degradează pe zi ce trece.Am 
rugat să mi se spună cât a costat blocarea drumului pentru zilele orașului? 
Domnul Primar-suma a fost prinsă în buget. S-a respectat bugetul. 
Domnul consilier Timș Nicolae-ce semnificație au sergenții din fața primăriei pentru 
sărbătoarea Crăciunului? Bani dăm cu lopata. 
Domnul Primar-sunt instalați și în alte orașe. Sunt spărgătorii de nuci. 
Domnul Nopcea Marius- s-ar putea face ceva cu parcările? De un an de zile este o grămadă 
de peturi. Intre Silvaș și Prislop este o problemă cu drumul. Am anunțat și pe cei de la consiliul 
județean, dar nu am primit nici un răspuns. 
Domnul consilier Timș Nicolae-spune-i la Sorin că anunță el. 
Domnul Nopcea Marius-sunt probleme și cu becurile. 
Domnul Primar-câte becuri sunt arse? 
Domnul Nopcea Marius-două funcționează. Cei care vin cu colinda vor umbla pe întuneric. 
Domnul Primar-dacă sunt două becuri cum de nu se vede. 
Vă mulțumesc pentru colaborarea din acest an.Să fim și noi mai buni și să fim sănătoși. 
 
Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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