
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL  

 
 

  Încheiat astăzi 16.02.2023, 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 16.02.2023, ora 14,00 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.49/2023, 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. Proiectele ordinii de 
zi, actul administrativ de aprobare a acestora şi totodată de convocare a autorităţii deliberative, 
precum şi proiectele 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 funcțite 12 consilieri au participat la ședință. 

Domnul Botca Sergiu Adrian, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind 
prezenţi un număr de 12 consilieri din 17 aflaţi în funcţie.  
           Lipsesc nemotivat domnii consilieri: Crăciun Ovidiu, Moisoni Cornel, Pavel Alexandru,  
Vulcu Geanina și Șerengău Nicoleta. 
           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, 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: 
Crai Sorin Dorian                   -     viceprimarul oraşului Hațeg, înlocuitorul de drept al  
                                                       primarului, aflat în concediu de odihnă               
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 Pătruți Lorena,                         inspector,  compartiment protecția mediului; 
Domnișoara Bojin Claudia,                   consilier juridic; 
Doamna Forțiu Marinela,                      consilier,    compartiment achiziții publice. 
Domnul Fulea Nicolae,                         delegat sătesc, Silvașu de Jos. 
Domnul  Botca Sergiu Adrian, președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea 
Ordine de zi : 



1.Proiect de hotărâre nr.31/2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea 
activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor 
în Județul Hunedoara. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2.Proiect de hotărâre nr.32/2023 privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 
Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate 
speciale. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr.33/2023 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba și 
implementa, în condițiile legii, actualizarea planului tarifar maximal al populației privind plata 
serviciului de salubrizare în Județul Hunedoara . 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4.Proiect de hotărâre nr.34/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Haţeg 
pe anul 2023 . 

    Iniţiator: viceprimarul oraşului Haţeg 
5.Proiect de hotărâre nr.35/2023 pentru modificarea și completarea hotărârii nr.9/2023 privind 
aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii 
contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii. 

Iniţiator: viceprimarul oraşului Haţeg 
Se supune la vot ordinea de zi.  
Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Domnul consilier Timiș Nicolae propune introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse. 
Se supune la vot propunerea făcută. 
Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se supune la vot ordinea de zi cu propunerea făcută 
Se  aprobă  cu 12 voturi pentru 
La punctul unu din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul 
de aprobare. 
Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Botca Sergiu Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii 
de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pătruți Lorena, prezintă raportul comun al  compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Neiconi Mircea și Botca Sergiu Adrian - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-din presă am aflat că operatorul Supercom nu deține 
autorizație de mediu.Dacă le încredințăm lor serviciul primim și noi amendă. Am înțeles că 
sunt în proces cu BraiCata. 
Domnul Secretar-este vorba despre procedura de achiziție pentru zona de centru și doar pentru 
perioadă temporară.Este documentația pentru licitație. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu este OK atâta timp cât se merge cu un singur operator 
care nu deține autorizație de mediu. 
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu-nu putem să stăm cu gunoiul la poartă. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-îl dăm la Bucura. Se autorizează. 
Domnul Secretar-tot ce există acum s-a stabilit anterior. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- nu votăm așa ceva. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 2 abțineri ( domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu)                                                                                                       
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 2 abțineri ( domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu)                                                                                                       
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.29/2023.     
La punctul doi din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul 
de aprobare.  
Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 



Domnul  Botca Sergiu Adrian, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii 
de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pătruți Lorena, prezintă raportul comun al  compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Neiconi Mircea și Botca Sergiu Adrian -prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae- nu votăm așa ceva. 
Se supune la vot deschis proiectul de hotărâre pe articole :art.1-8 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 2 abțineri ( domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu)                                                                                         
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 2 abțineri ( domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu)                                                                                              
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.30/2023.    
Doamna consilier Șerengău Nicoleta a participat la ședință de la punctul trei din ordinea de 
zi. 
La punctul trei din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul 
de aprobare. 
Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul  Botca Sergiu Adrian, preşedinte de şedinţă  solicită prezentarea raportului 
structurii de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pătruți Lorena - prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul consilier Neiconi Mircea și doamna consilier Șerengău Nicoleta -prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-noi nu votăm. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-4 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 3 abțineri( domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu             
                                                                                                               și  Șerengău Nicoleta 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 3 abțineri ( domnii consilieri: Timiș Nicolae, Boabă Tiberiu   
                                                                                                                și  Șerengău Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.31/2023.      
La punctul patru din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domnului viceprimar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
şi raportul de aprobare.  
Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul Botca Sergiu Adrian 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  Copil Florian și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Botca Sergiu Adrian- vă rog detaliați. 
Domnul Georgeoni Ovidiu- sunt proiecte pe PNRR care au fost semnate după aprobarea 
bugetului. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-și iluminatul. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole :art.1-6 
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.32/2023.   
La punctul cinci din ordinea de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domnului viceprimar,  pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul  
de aprobare.  
Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Botca Sergiu Adrian, 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 Copil Florian și doamna consilier Șerengău Nicoleta -prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-s-a modificat cu proiectele respective. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole :art.I-XI 
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.33/2023.   
La punctul șase din ordinea de zi :Diverse: 
Domnul consilier Timiș Nicolae- nu am știut că s-a mutat primăria pe bulevard. Se pun niște 
minuni în dreptul firmei Tara Hațegului pentru blocarea parcării. Cu ce drept ține locurile 
blocate? Vă rog, să-mi spuneți și mie. 
Domnul Secretar- locurile de parcare sau trotuarul? 
Domnul consilier Timiș Nicolae-pe carosabil. In fiecare zi. Nu este normal așa ceva. Vicele, 
te rog, trimite poliția locală acolo. M-au întrebat și pe mine cetățenii cu ce drept blochează 
parcarea? O să ne punem toți morcovi cum și-a pus el și blocăm parcarea. 
Domnul consilier Ștefoni Ovidiu-și la piață este la fel. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- aici nu este la piață șă se facă aprovizionarea. Este pe 
bulevardul orașului. 
Domnul Viceprimar-este discutabil. Si dumnevoastră i-ați lăsat. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu este discutabil așa ceva. Eu, nu i-am lăsat. 
Domnul consilier Pasconi Ovidiu-poate au aprobare de la DN. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-m-am interesat. DN-ul nu dă aprobare pentru așa ceva. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-referitor la parcările cu plată din zona blocurilor. Sunt 
blocate? Ce se întâmplă? Avem reclamații de la cetățenii orașului că tunci când s-a dat drumul 
la aplicație unii au stat afară la rând și alții au fost ajutați de cei de la  primărie. 
Domnul Secretar- aplicația s-a blocat. Nu s-a licitat nici un loc de parcare. Aplicația a fost 
regândită și urmează dacă este necesar să se modifice. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-rugămintea mea să facem dreptate pentru toată lumea. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-s-a făcut pe repede înainte. V-am spus de atunci că vor fi 
probleme. 
Domnul Secretar- aplicația a fost bună. Problema a fost la serverele din primărie. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-în ce fază suntem acum? 
Domnul Secretar-s-a lucrat la aplicație. Urmează să se scoată la licitație pe zone. 
Domnul consilier Neiconi Mircea-pe pagina primăriei să fie explicate aceste aspecte.Să fie 
informați cetățenii. 
 
 
 
   Epuizându-se ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,              SECRETAR GENERAL UAT, 
BOTCA SERGIU-ADRIAN                                                      PASCONI  VALENTIN    
 
 
  
    
                                                                                                                    Întocmit,                                                            

                                                                                                        Inspector, 
                                                                                                  Martinesc Monica 

 


