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  Încheiat astăzi 12.01.2023, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din O.U.G. nr.57/2019  
privind codul administrativ, cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată a Consiliului 
local Haţeg, ce a avut loc în data 12.01.2023, ora 12,00 și  s-a desfăşurat  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.7/2023, în temeiul dispoziţiilor 
art.133 alin.(2) din O.U.G nr 57/2019,  privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.134 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a 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 format electronic, prin 
intermediul secretarului general al oraşului Haţeg, în proiectul ordinii de zi, aprobat prin act 
administrativ al primarului, în invitaţia 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 s-au pus la dispoziţia alesilor locali, în 
format electronic, proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi, modul de repartizare a acestuia 
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 proiectul de hotărâre au fost aduse la cunoştinţă publică, prin postarea la sediu şi pe 
site-ul instituţiei. 

Domnul Pasconi Valentin,  secretarul general al orașului constată, ca dintr-un număr 
de 17 consilieri în funcție 12 consilieri au participat la ședință. 

Domnul Pasconi Ovidiu, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 12 consilieri din 17 aflaţi în funcţie.  
            Lipsesc nemotivat domnii consilieri: Boabă Tiberiu Gabriel, Neiconi Mircea, Șerengău 
Nicoleta Gabriela, Vulcu Geanina Vasilica și Dregoesc Ana.   
           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 
declarat că nu participă la dezbateri și la vot la punctul unu din ordinea de zi.         
         Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului - dă citire şi supune  la vot 
procesul verbal al şedinţei anterioare. 
  Se aprobă cu 12 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; 
Doamna Pasconi-Burz Elena,                șef serviciu juridic; 
Doamna Vasiliniuc Rodica,                   inspector, compartiment resurse umane. 
Domnul  Pasconi Ovidiu, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine 
de zi : 



1. Proiect de hotărâre nr.8/2023 privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, desemnat 
în condițiile legii, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest 
S.R.L. Haţeg, pentru a desemna membrii consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL 
Hațeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
 

Se supune la vot ordinea de zi.  
Se aprobă cu 12 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. 
Doamna Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu, Copil Florian, Botca Sergiu și Onescu Dorel- prezintă 
avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul Secretar general-art.1 se voteză prin vot secret. 
Domnul Primar - reprezentantul orașului în AGA Bucura Prest este domnul Vitan Daniel. Îl 
știți. 
Domnul consilier Timiș Nicolae - trebuia să întrebi dacă suntem de acord cu manadatarea 
domnului Vitan ca și reprezentant al orașului.Noi am spus de ce nu votăm și data trecută pentru 
că sunt pe pierderi. Din păcate transparența zero.Toți au o anumită culoare politică. Oameni 
care  au fost și înainte și care nu au avut rezultate. Erau mai multe soluții de revitalizare. Nu 
votăm împotriva cetățeanului. Bucura Prest trăiește din taxele și impozitele cetățeanului. Eu nu 
votez. Aveți majoritate faceți ce vreți. 
Domnul Primar-haideți să vedem ce fac cei care sunt numiți. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- să nu credeți că va fi o revitalizare. 
Domnul Primar-vor avea rezultate. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-din păcate astăzi ne-am întâlnit din nou pentru că cineva de 
la voi din coaliție nu a votat data trecută.Venim tot pe banii cetățenilor. 
Domnul consilier ștefoni Ovidiu-nu este adevărat. Suntem plătiți pentru o singură ședință. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-atunci nu mai venim. Oricum votați cum vreți. 
Domnul Secretar general- prezintă procesul verbal cu numărătoarea voturilor. 
Voturi pentru- 10    
Voturi împotrivă- 1 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și  nu a votat.  
Se supune la vot prin vot deschis proiectul de hotărâre pe articole: art.2-5 
 10 voturi pentru și 1 abținere( domnul consilier Timiș Nicolae). 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și  nu a votat.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
10 voturi pentru și 1 abținere( domnul consilier Timiș Nicolae). 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu nu a participat la dezbateri și  nu a votat.  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.4/2023.     
 
   Epuizându-se ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
    PASCONI   OVIDIU                                                            PASCONI  VALENTIN   
 
  
    
                                                                                                                    Întocmit,                                                            

                                                                                                        Inspector, 
                                                                                                  Martinesc Monica 


