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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 09 aprilie 2020 cu ocazia şedinŃei extraordinare convocată de 
îndată a Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali 
Ardelean Dana Alina, Dungan Dorian şi Sechi Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, director A.P.L Costoiu 
Călin Mircea, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-
media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 27 februarie 2020 a 
fost pus la dispoziŃia consilierilor locali, d-l director Costoiu Călin Mircea întreabă 
dacă există obiecŃii cu privire la acesta.  D-l consilier local Stoica Constantin 
Nicolae arată că, la ultimul aliniat din procesul verbal nu   s-a discutat aşa ceva în 
şedinŃă, iar d-l secretar general şi-a permis să adauge un subiect imaginar prin care 
îi atrage lui atenŃia că nu ştie care este procedura de depunere a unui proiect de 
hotărâre. Procesul verbal este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local łambă Alin Adam prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la manifestările 
culturale şi artistice aprobate prin H.C.L nr.25/2020. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul 
bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de 
inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăştie, Serviciului Public 
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Orăştie, Serviciului Public de AsistenŃă 
Socială Orăştie –cabinet asistenŃă comunitară şi Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃii  
– „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu program Prelungit, strada Luminii, 
Municipiul Orăştie”. 
 5.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr.39/2007 
referitoare la stabilirea criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de 
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urgenŃă de către Primarul Municipiului Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2020. 
 7.Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinŃelor 
Consiliului Local al Municipiului Orăştie, în situaŃii excepŃionale, constatate de 
autorităŃile abilitate. 
 8.Proiect de hotărâre privind completarea art.41 din Regulamentul privind 
organizarea şi funcŃionarea  Consiliului local al municipiului Orăştie, aprobat prin 
HCL nr.170/2004. 
 9.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru  
imobilul –  Ansamblul urban „ Str.D.Stanca”, monument istoric  din Municipiul 
Orăştie, strada D.Stanca, nr.9, judeŃul Hunedoara. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 10.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al              S.C 
Activitatea Goscom S.A Orăştie şi acceptarea primirii unui nou acŃionar. 
 Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier local Molocea Mihai Iulian propune : 
 11.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la manifestările culturale şi 
artistice aprobate prin H.C.L nr.25/2020. 
 D-l director Costoiu Călin Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 
  D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, activităŃi social-culturale şi culte. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, s-a depus de către consilierii 
locali ai Partidului National Liberal un proiect de hotărâre care viza în mare acest 
lucru, dar care nu se regăseşte pe ordinea de zi şi au precizat în draft-ul de proiect şi 
anume că, sumele care rămân după anularea manifestărilor cultural-artistice să fie 
destinate pentru Spitalul Municipal Orăştie pentru lupta împotrivă COVID-19, 
pentru materiale de protecŃie sau ce se consideră că mai au nevoie pentru realizarea 
de stocuri pentru situaŃii care ar putea să apară în viitor.  
 D-l director Costoiu Călin arată că, momentan Spitalul Municipal Orăştie are 
sume alocate în bugetul propriu şi dacă este necesar se va veni cu un proiect de 
hotărâre in acest sens, e posibil ca acesta să iasă din subordinea noastră si vom 
aloca bani la momentul respectiv. 
 D-l viceprimar Alin Adam łambă arată că, în urmă cu 3 săptămâni s-au alocat 
400.000 lei pentru Spitalul Municipal, deci au bani prevăzuŃi în bugetul propriu. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă cum s-a alocat acea sumă de 
bani, prin ce modalitate. 
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 D-l director Costoiu Călin arată că, există o excepŃie şi se pot aloca prin 
dispoziŃie a primarului. 
 D-na director Jorza Lucia arată că, Spitalul Municipal a avut prevederi în 
bugetul iniŃial pentru funcŃionare, i-au avut prevăzuŃi în buget, dar nu i-au cerut în 
primele două luni ale acestui an, fiindcă nu au avut nevoie, însă urmare a decretării 
stării de urgenŃă ni i-au solicitat pentru a face achiziŃii în perioada următoare. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian intreabă care a fost motivul pentru 
care nu s-a regăsit în ordinea de zi, proiectul de hotărâre care a fost iniŃiat de 
consilierii liberali. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, nu a fost 
iniŃiat niciun proiect de hotărâre. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, a depus la registratura 
Primăriei o solicitare în acest sens, o expunere de motive. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, iniŃiatorul trebuie să depună proiectul de 
hotărâre sau măcar schiŃată o idee cu privire la acesta, dar în cazul acesta nu a fost 
depus decât referatul de aprobare. Totodată, mai arată că, proiectul de hotărâre 
trebuie însoŃit de referatul de aprobare, ulterior se va întocmi raportul 
compartimentului din cadrul aparatului de  specialitate. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, dânsul ca şi consilier 
trebuie să enunŃe o idee, care se va regăsi în referatul de aprobare şi este de părere 
că, ar fi trebuit să se facă o adresă din partea Primăriei prin care să fie menŃionate 
elementele care lipsesc. 
 D-l director Costoiu Calin arată că, potrivit art.136, alin.(1) din Codul 
administrativ, proiectele de hotărâri pot fi iniŃiate de primar, consilierii locali sau 
de cetăŃeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul 
secretatului general al unităŃii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.   
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, niciodată când    s-a 
iniŃiat un proiect de hotărâre de către consilierii locali, nu s-a depus şi proiectul de 
hotărâre, ci doar expunerea de motive şi ulterior a ajuns pe ordinea de zi.      
 D-l director Costoiu Călin Mircea arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.35/2020 privind stabilirea unor măsuri cu privire la 
manifestările culturale şi artistice aprobate prin H.C.L nr.25/2020. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică 
arătând că suma propusă este necesară pentru asigurarea următoarelor activităŃi şi 
anume : procurarea şi montarea de dispozitive cu soluŃii de dezinfectare la toate 
intrările blocurilor, dezinfectarea periodică a casei scărilor de blocuri şi alte spaŃii 
comune, precum şi asigurarea de spaŃii hoteliere destinate repausului între ture sau 
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gărzi a personalului sanitar ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului 
Municipal Orăştie. 
 D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier local Paşca Ioan întreabă când se va reuşi montarea dozatoarele 
cu dezinfectanŃi la blocuri. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că în 
cursul săptămânii viitoare se va proceda la montarea acelor dozatoare, între timp a 
fost achiziŃionat şi dezinfectantul necesar. 
 D-na consilier local Roşu Dorina întreabă dacă municipiul Orăştie este format 
doar din blocuri, în zona caselor particulare nu se dă cu niciun dezinfectant, nici 
măcar cu apa. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, se acŃionează şi în 
zona caselor particulare, dânsul a fost personal şi s-a asigurat de acest lucru. 
 Totodată, d-na consilier Roşu Dorina arată că, deşeurile menajere de la cei 
care sunt în carantină, se iau sau nu se iau de către cei care au această obligaŃie şi 
nu se ştie unde se duc, angajaŃii SC Brai Cătă SRL, vin din zona blocurilor cu 
maşina deschisă fără mănuşi, mască, dezinfectant şi pun mâna pe containerele de la 
case. 
 D-l viceprimar arată că, pentru persoanele care se află în carantină este 
contract separat. Totodată, arată că, toate contractele cu unităŃile de cazare pentru 
carantinare sunt făcute de către DirecŃia de Sănătate Publică. 
 D-na consilier local Roşu Dorin arată ca, la supermarketuri sunt aruncate la 
gunoi mânuşile folosite şi nu vin cei de la D.S.P  să le ridice. 
 D-l viceprimar arată că, SC Brai Căta SRL are de câteva săptămâni o 
procedură specială de ridicare a gunoiului de la persoanele aflate în izolare la 
domiciliu, este o procedură diferită în cazul acestor persoane, deşeurile colectate se 
introduc într-o punga, ulterior în alta pungă si se duc ulterior la deponeul de la 
Barcea. În ceea priveşte carantinarea, agenŃii economici care au contracte cu 
centrele de carantinare au fost obligate să aibă contract cu o firmă specializată care 
vine şi ridică deşeurile rezultate, la îndrumarea DirecŃiei de Sănătate Publică.  
 D-l consilier local Popa Dorin arată că, la achiziŃiile spaŃiilor de carantinare 
pentru medici consideră că, ar trebui să se aibă în vedere preŃul de pe booking, în 
zona noastră sunt doar câteva pensiuni şi hoteluri, să se ia preŃurile de pe booking, 
acesta din urma are preŃuri cu minim 15% comision. 
 D-na director Oltean Mihaela arată că, a trimis adresă oficială la toate unităŃile 
de cazare din municipiul Orăştie şi a primit doar două oferte. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie doreşte ca pe lângă suma rezultată în urma 
anulării manifestărilor culturale şi artistice care au făcut obiectul proiectului de 
hotărâre aprobat anterior, să suplimentăm această sumă, iar în programul 
achiziŃiilor se regăsesc încă manifestările care au fost anulate. 
 D-l viceprimar Alin Adam łambă arată că, aceste manifestări se regăsesc în 
programul achiziŃiilor, deoarece acesta a fost supus în cursul lunii martie în 
dezbatere publică şi va fi modificat corespunzător celor aprobate anterior. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, nu au fost luate în discuŃie anumite 
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sume prevăzute de exemplu la poziŃia „DecoraŃiuni Pascale, figurine, amenajare 
spaŃiu iepuraşi”, să se transfere suma respectivă tot la capitolul bugetar menŃionat 
în proiect.  
 D-l viceprimar arată că, nu se va amenaja niciun fel de spaŃiu  în acest sens, 
sumele care le vom trece la DirecŃia tehnică au fost explicate anterior pe ce se vor 
cheltui, în momentul de faŃă cu această sumă considerăm că putem trece peste 
această perioadă. Totodată, mai arată că, dacă peste            3 săptămâni Spitalul 
Municipal găseşte un aparat de ventilaŃie mecanică şi are nevoie de o sumă de bani, 
deocamdată propunerea este să lăsăm sumele acolo unde sunt, urmând ca în 
şedinŃele viitoare să le dăm o altă destinaŃie în funcŃie de necesităŃi. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, pentru poziŃiile prevăzute în 
programul achiziŃiilor publice, dacă se aprobă va trebui să se facă acele achiziŃii. 
 D-na director Jorza Lucia arată că, achiziŃiile nu se pot face decât în baza unei 
note de fundamentare din care să reiasă necesitatea acelei cheltuieli bugetare. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, este limpede că în momentul de faŃă 
această cheltuiala pentru decoraŃiuni pascale nu este necesară şi după părerea 
dansului ar trebui achiziŃionat un aparat P.C.R la Spitalul Municipal. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian este de părere că poate Spitalul are 
nevoie şi de un ventilator mecanic, banii să fie alocaŃi şi dacă va fi necesar să se 
poate achiziŃiona. 
 D-l consilier local Pîndărelu Nicolae arată că, se discută ca să se dea bani 
pentru Spital, dar pentru şcoli şi elevi, se vor relua cursurile peste ceva timp şi 
întreabă dacă pentru acestea avem bani, aceste lucruri trebuie făcute din timp, nu 
atunci când va reîncepe, să mergem să dezinfectăm. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian consideră că, putem să facem o 
achiziŃie de dozatoare şi dezinfectant pentru fiecare şcoală.  
 D-l viceprimar arată că, a fost achiziŃionat un număr mai mare de dozatoare şi 
se vor monta la fiecare unitate şcolară. Totodată, d-l viceprimar arată că, în acest 
moment suma de 225.600 lei acoperă toate cheltuielile legate de prevenŃia COVID-
19, rămâne de văzut, dacă în perioada următoare va fi necesar să suplimentam 
această sumă şi în funcŃie de situaŃie vom putea interveni şi pe alte obiective. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie propune ca suma de 126.050 lei fără TVA de 
la obiectivul „DecoraŃiuni pascale”, precum şi jumătate din suma prevăzută pentru 
iluminat festiv şi ornamental în suma de 30.462 lei fără TVA, să fie transferate la 
capitolul prevăzut în proiectul de hotărâre. 
 D-na consilier local Ştefănie Maria arată că, trebuie să avem în vedere 
contextul în care ne aflăm, să nu uităm că toată Ńara şi întreaga lume se află în stare 
de urgenŃă şi este foarte posibil, aşa cum am avut până în prezent      7 ordonanŃe 
militare, este posibil să se fie date şi altele. În aceeaşi ordine de idei, arată că, 
trebuie să dăm dovadă de înŃelepciune şi cumpătare, să stabilim care sunt 
priorităŃile, să ne orientăm şi să ne îndreptăm spre direcŃia respectivă. Totodată, 
arată că, d-na director Jorza Lucia a explicat motivele pentru care s-a propus 
virarea de credite, având în vedere prevederile OrdonanŃei Militare nr.7/2020 prin 



 6 

care Consiliul local împreună cu Primăria trebuie să asigure câteva servicii 
cetăŃenilor. D-na consilier local o întreabă pe d-na director Jorza Lucia dacă avem 
banii necesari pentru a realiza activităŃile pe care le-a prezentat la începutul 
dezbaterii acestui proiect. I se răspunde de către d-na director Jorza Lucia care arată 
că, aşa cum a explicat, deocamdată s-a prins această sumă de 225,60 mii lei şi nu 
ştim ce va urma, în funcŃie de evoluŃia situaŃiei, este posibil să nu ne ajungă sau 
poate ne vor ajunge. Totodată, d-na consilier local consideră că, trebuie să ne 
îndreptăm atenŃia şi către Spitalul Municipal, toate nevoile şi solicitările care vin de 
la acesta, trebuie onorate cu prioritate şi are convingerea ca reprezentanŃii Primăriei 
poarta discuŃii zilnic cu conducerea Spitalului şi cunosc care sunt nevoile acestuia. 
De asemenea trebuie avute în vedere şi unităŃile şcolare, în acest moment 
activitatea este suspendată, dar trebuie să se ia măsuri de către autorităŃi pentru a fi 
pregătiŃi atunci când se va relua activitatea, directorii de şcoli sunt prezenŃi şi dacă 
au doleanŃe le pot expune, dacă  este necesar. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, poate nu s-a înŃeles exact 
propunerile făcute de consilierii liberali, deci sunt nişte bani alocaŃi pentru tot felul 
de evenimente, o parte din bani i-am virat în altă parte şi mai sunt nişte bani pentru 
decoraŃiuni pascale, care urmează să îi folosim, dacă îi folosim şi care stau acolo. 
Totodată, arată că, ideea este aceea că de ce stea acei bani acolo, fiindcă e clar că nu 
este nevoie de ei pentru decoraŃiuni pascale, să îi punem măcar in fondul de rezervă 
al primarului, în cazul în care are nevoie urgentă de bani, sa nu fie nevoit să 
convoace o altă şedinŃă în care se aloce acea suma. 
 D-na director Jorza Lucia arată că, se pot retrage şi pune acei bani în fondul de 
rezervă, dar acest fond se poate consuma şi muta pe alte obiective tot prin şedinŃă 
de consiliu, suma respectivă nu este la dispoziŃia primarului. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan este de părere că îi putem pune la 
dispoziŃia Spitalului, poate au nevoie de ei, dar de aceşti bani nu este nevoie acum 
pentru ornamente pascale. 
 D-l director Jorza Lucia arată că, prin bugetul local pentru Spital avem două 
categorii de transferuri, prima pentru cheltuieli de funcŃionare şi a doua pentru 
investiŃii, dacă în momentul de faŃă nu ştim pentru ce are nevoie Spitalul, pe care 
categorie îi prevedem. 
 D-l viceprimar arată că, s-a adus în discuŃie dezinfectarea străzilor şi este de 
părere să virăm suma propusă tot către DirecŃia tehnică, unde sunt propuşi şi ceilalŃi 
bani.  
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, la poziŃia nr.68 din programul 
achiziŃiilor publice este prevăzut un loc de joacă pentru copii pe str.Luncii, iar la 
poziŃia nr.67 un alt loc de joacă în zona Zăvoi cu o sumă de 126.050 lei, în total 
este vorba de peste 200.000 lei şi este de părere că anul acesta nu vor putea copii să 
iasă foarte mult să se joace. În acest sens ar dori ca cele două sume să fie mutate 
pentru şcoli şi să se facă 3 terenuri multifuncŃionale de sport la 3 şcoli, ar fi mult 
mai important să aibă copii o bază sportivă, unde să poată juca baschet, fotbal sau 
tenis sau orice alt sport. 
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 D-l consilier local Paşca Ioan este de părere ca, banii să fie lăsaŃi acolo unde 
sunt şi terenurile de joacă se pot realiza în toamnă. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, de aceste terenuri ar beneficia toŃi 
copii, nu doar câŃiva dintre ei dintr-o anumită zonă a municipiului, să le oferim 
nişte terenuri sigure pe care să poată face sport în siguranŃă.   
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie prin care propune retragerea 
sumei de 150 mii lei de la obiectivul „DecoraŃiuni pascale” capitolul 8402 
„Transporturi”, subcapitolul 84020303 „Străzi” şi virarea acesteia la capitolul 5102 
„AutorităŃi executive” se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie prin care propune retragerea 
sumei de 36,25 mii lei de obiectivul „Iluminat festiv si ornamental” capitolul 7002 
„LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul 700206 „Iluminat public” şi 
virarea acesteia la capitolul 5102 „AutorităŃi executive” se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Amendamentul d-lui consilier local Popa Dorin Ioan se supune la vot fiind 
consemnate 5 voturi „pentru”, iar  11 voturi s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.36/2020 privind aprobarea virării de credite bugetare în 
cadrul bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea 
Primăriei Municipiului Orăştie, Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a 
Persoanelor Orăştie, Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie – cabinet 
asistenŃă comunitară şi Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăştie. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în comisia pentru activităŃi economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.37/2020  privind aprobarea casării unor mijloace 
fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea Primăriei Municipiului Orăştie, 
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Orăştie, Serviciului 
Public de AsistenŃă Socială Orăştie – cabinet asistenŃă comunitară şi Serviciului 
Public de Gospodărire Comunală Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi şi a devizului 
general actualizat, la finalizarea obiectivului de investiŃii  – „Continuare lucrări 
construcŃie GrădiniŃă cu program Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”. 
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 D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public 
de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier local Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activităŃi-economico-financiare. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.38/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaŃi şi a devizului general actualizat, la finalizarea obiectivului de 
investiŃii  – „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu program Prelungit, strada 
Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
completarea Anexei nr.1 la HCL nr.39/2007 referitoare la stabilirea criteriilor şi 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenŃă de către Primarul Municipiului 
Orăştie. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier local Pîndărelu Nicolae întreabă câte persoane au solicitat sprijin 
din partea autorităŃilor până în acest prezent. I se răspunde de către    d-na director 
Oltean Mihaela care arată  că, până în momentul de faŃă au fost 7 solicitări în 
diverse zone din municipiu. Totodată, arată că, au existat solicitări de la familii 
aflate în izolare, care şi-au putut susŃine asigurarea hranei, ne-au solicitat şi le-am 
asigurat servicii contracost şi-au plătit dânşii alimentele, singurul sprijin care l-au 
avut din partea noastră, ca servicii de asistenŃă socială împreună cu Jandarmeria, 
aceste cumpărături au fost duse la domiciliu acestora. 
 D-na consilier local Roşu Dorina întreabă, dacă se poate să fie informaŃi şi 
consilierii locali, de zonele în care sunt persoane carantinate sau izolate, fiindcă au 
fost cazuri în care au plecat din izolare şi când au fost luaŃi la întrebări au răspuns 
că au plecat să îşi caute de muncă. 
 D-na director Oltean Mihaela arată că, noi ca şi instituŃie publică nu avem 
aceste informaŃii, la fiecare solicitare din partea familiei am cerut DirecŃiei de 
Sănătate Publică confirmarea, nu avem informaŃiile în ce zone sunt izolaŃi, iar cei 
care sunt evidenŃa DirecŃiei de Sănătate Publică sunt zilnic verificaŃi de către 
Jandarmerie. 
 D-na director Jorza Lucia arată că, avem două centre de carantină în 
municipiu, unul la Centrul de Formare IniŃială şi Continuă şi altul la Hotel „Dacor”, 
există contracte încheiate în acest sens, iar banii vor fi decontaŃi ulterior de către 
DirecŃia de Sănătate Publică. 
 D-l viceprimar arată că, există două tipuri de izolare la domiciliu, izolarea 
obligatorie şi autoizolarea, doar izolarea obligatorie poate beneficia de anumite 
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bonificaŃii de nivel social. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie este de părere că, în varianta în care este 
propusă această condiŃie şi anume „izolare la domiciliu datorită unor boli 
contagioase a familiilor sau persoanelor singure  nominalizate de către DirecŃia de 
Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara, care se află în imposibilitate materială de 
procurare a hranei” şi având în vedere că, DirecŃia de Sănătate Publică până acum 
nu a nominalizat pe nimeni şi considera că, acest criteriu nu este corect formulat. 
Totodată, doreşte să se completeze cu evidenŃa de către Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială pentru persoanele peste 65 de ani şi care sunt în situaŃii critice. 
 D-na director Oltean Mihaela arată că există o evidenŃă a persoanelor de peste 
65 de ani, dar acestei categorii nu li poate acorda, iar conform ordonanŃei militare, 
Serviciul Public de AsistenŃă Socială identifică în funcŃie de solicitări persoanele 
vârstnice peste 65 de ani şi îi sprijină contracost, le facem cumpărături sau alte 
servici, gen plată facturi. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, putem prevede acest lucru prin 
hotărâre de consiliu. 
 D-l director Costoiu Calin arată că, nu există bază legală pentru această 
categorie, dar în cazul criteriului propus avem ca şi bază legală ordonanŃa militară 
nr.2/2020, unde se prevede inclusiv cuantumul de 12 lei/zi. 
 D-na director Oltean Mihaela arată că în ordonanŃa militară referitoare la 
persoanele vârstnice nu spune că trebuie să le acordăm ajutoare de urgenŃă, se 
prevede că trebuie să identificăm aceste persoane şi să îi ajutăm în efectuarea 
cumpărăturilor sau a altor servicii. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, dacă noi hotăram să dăm şi celor 
peste 65 de ani, care este problema. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, aceştia nu se încadrează, ei au venituri, 
ajutorul de urgenŃă se dă doar pentru cei care nu au venituri. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie propune modificarea criteriului şi care să 
aibă următorul conŃinut : „Izolare la domiciliu datorită unor boli contagioase a 
familiilor sau persoanelor singure  care solicită aceasta şi care sunt confirmate de 
DirecŃia de Sănătate Publică. Acestora să li se adauge şi persoanele identificate de 
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie, ca fiind peste 65 de ani, chiar dacă nu 
se află în izolare”. 
 D-na director Oltean Mihaela arată că, există criteriu de acordare a ajutoarelor 
de urgenŃă persoanelor indiferent de vârstă, care nu au venituri sau venituri de până 
la 150 lei. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, OrdonanŃa Militară nr.2/2020 ne obligă ca 
şi autoritate locală să le asigurăm alimente în contravaloare de      12 lei, dar nu 
avem această variantă decât printr-o dispoziŃie pentru cazuri de ajutoare de urgenŃă, 
iar primarul că să poată emite dispoziŃia are nevoie de această completare a 
criteriilor.  
 D-na director Oltean Mihaela arată că, pentru acordarea sumei de        12 lei/zi 
ne-am ghidat după legea cantinelor sociale fiind vorba de alimente şi comparativ cu 
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coşul zilnic minim de trai, aşa s-a ajuns la această sumă care se poate acorda. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă există o evidenŃă a persoanelor 
peste 65 ani. I se răspunde de către d-na director Oltean Mihaela care arată că, 
există o evidenŃă, se raportează săptămânal la Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de 
UrgenŃă, s-a intervenit, dar nu a fost niciun caz deocamdată, care să nu aibă niciun 
venit şi care să solicite acest ajutor.   
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi.  
 Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot fiind 
consemnate 7 voturi „pentru”, iar 9 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.39/2020 privind completarea Anexei nr.1 la HCL 
nr.39/2007 referitoare la stabilirea criteriilor şi metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenŃă de către Primarul Municipiului Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 
2020. 
 D-na Ardean Tatiana prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-l consilier local Paşca Ioan arată că, în urma discuŃiilor purtate comisia 
pentru activităŃi economico-financiare propune revocarea poziŃiilor nr.2 – „Servicii 
de organizare Maialul Orăştian”, nr.139 – „Organizare spectacol dedicat Zilei 
Copilului” şi nr.144 – „Servicii de organizare Concert Pascal” din Programul 
achiziŃiilor publice. Totodată se va modifica poziŃia nr.159 – „Spectacole de teatru” 
prin diminuarea de la valoare de 32.269 lei fără TV.A la valoarea de 20.168 lei fără 
TVA, precum şi completarea Programului cu 5 noi poziŃii, după cum urmează : 

- poziŃia nr.159 - AchiziŃionare dozatoare de dezinfectant 
- poziŃia nr.160 - AchiziŃionare igienizant de mâini pentru dozatoare 
- poziŃia nr.161 – Servicii de dezinfecŃie pentru străzi, trotuare, alei,  

scări de bloc si alte spatii comune in Municipiul Orăştie 
- poziŃia nr.162 – Servicii de cazare pentru cadre medicale 
- poziŃia nr.163 – Masca protecŃie  

 D-l viceprimar arată că, va trebui modificată poziŃiei nr.58 – „Iluminat festiv şi 
ornamental” de la valoarea de 60.924 lei fără TVA la valoarea de 30.462 lei fără 
TVA şi revocarea poziŃiei nr.59 – „DecoraŃiuni pascale”, figurine, amenajare spaŃiu 
iepuraşi”, ca urmare a celor aprobate la punctul doi al ordinii de zi. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, a observat în programul 
achiziŃiilor pe acest an unele sume suspect de mari, astfel la poziŃia nr.16 -  achiziŃie 
nisip deszăpezire, dacă nu a fost folosit, acum în fiecare an se va achiziŃiona nisip. 
D-na Ardean Tatiana arată că, această achiziŃie se va face în toamnă, este prevăzută 
suma în buget şi programul este pe întreg anul, nu este obligatoriu să achiziŃionăm 
acum, se vine cu un referat din partea compartimentului care a solicitat şi este 
posibil să nu se cheltuiască întreaga sumă. 
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 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, programul achiziŃiilor se face 
bineînŃeles în urma discuŃiilor cu compartimentele, dacă nu s-a consumat nicio 
lopată de nisip în iarna care a trecut, de ce să mai trecem în program achiziŃionare 
nisip. D-na Ardean Tatiana arată că, programul achiziŃiilor se actualizează în baza 
sumelor ce au fost prinse în buget, dacă ulterior se rectifică bugetul şi se iau banii 
de acolo fiindcă nu mai este nevoie, planul de achiziŃii se va modifica în funcŃie de 
necesităŃi. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, la poziŃia nr.18 - Tonere – valoare 
33.613 lei este o sumă impresionantă, la poziŃia nr.20 – ReparaŃii şi piese de schimb 
imprimante şi calculatoare – 21.000, o suma destul de mare, poziŃia nr.28 – Hârtie 
igienică, şervetele – 21.000 lei. D-na Ardean Tatiana arată că, la aceasta poziŃie 
sunt prevăzute şi articole de menaj şi de uz casnic, precum şi prosoapele din hârtie 
pentru bucătărie.  
 D-l consilier local Popa Dorin arată că, la poziŃia nr.45 – Scaun directorial 840 
lei, s-a uitat pe site şi cel mai teribil scaun ajunge la 550 lei, ce fel de scaun se 
achiziŃionează la valoarea de 1000 lei cu TVA. 
 D-l viceprimar o întreabă pe d-na Ardean Tatiana în ce procent se respectă 
lista de investiŃii la finalul unui an, în procent de 100%, aceasta răspunde că nu se 
respectă în procent 100%. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, trebuie să dimensionăm de la 
început bugetul, le prevedem în program şi constatăm la final de an că anumite 
poziŃii nu au fost folosite, dar nici bani de investiŃii nu avem. Totodată, arată că, la 
poziŃia 58 – Iluminat festiv şi ornamental – 61.000 de aici s-a luat jumătate din 
sumă, poziŃiile nr.67 şi 68 – Locuri de joacă ar fi fost mai oportun să se realizeze 3 
terenuri de sport multifuncŃionale la cele două şcoli şi la Liceul Teoretic 
„A.Vlaicu”, la poziŃia nr.126 – sume pentru protecŃia muncii, s-ar putea autoriza 
unul din numeroşii ingineri din primăriei, fiindcă nu este aşa mare lucru, la poziŃia 
nr.136 – servicii întreŃinere spaŃii verzi – valoare 111.540, nu ştim despre ce este 
vorba în condiŃiile în care în bugetul acestui an s-au alocat foarte mulŃi bani pentru 
noul autofinanŃat S.P.G.M.  
 D-l viceprimar arată că, în momentul de faŃă nu mai avem niciun contract de 
prestări servicii pe acest segment, noi trebuie să plătim la Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală activităŃile care le prestează către municipalitate. 
 Totodată, d-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, la poziŃia nr.136 – 
Evaluare apartamente pentru vânzare este o sumă destul de mare în condiŃiile în 
care evaluarea poate fi plătită şi de cumpărătorii interesaŃi. 
 D-na director Jorza Lucia arată că, din câte ştie este vorba de suma prevăzută 
pentru evaluarea apartamentelor A.N.L şi contravaloarea rapoartelor de evaluare se 
suporta de către proprietar. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, la poziŃia nr.144 – Concert pascal 
– 4039 lei. I se răspunde de către d-l viceprimar care arată că, această poziŃie va fi 
revocată, s-a făcut un amendament în acest sens. 
 Totodată, d-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, la poziŃia nr.145 – 8992 



 12 

lei - Ziua Femeii, dacă se poate detalia pe ce s-a cheltuit această sumă. I se 
răspunde de către d-l viceprimar care arată că, a fost organizat un spectacol cu 
participarea artiştilor Vasile Murariu şi Valentina Fătu.  
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, mai sunt prevăzute la poziŃia 
nr.151 - Cursuri formare aproximativ 50000 lei se făceau parcă pe la Mamaia, anul 
acesta poate se sare peste ele, iar la poziŃia nr.162 – presa tv radio - 8403 lei, dacă 
se poate aprecia pentru Radio Color singura instituŃie de mass-media radio din 
municipiul Orăştie, cât se preconizează a se cheltui. D-na Ardean Tatiana arată că 
nu are la dispoziŃie o defalcare a sumei şi nu poate oferi un răspuns în acest 
moment. 
 D-l viceprimar Alin Adam łambă arată că, valorile cuprinse la fiecare obiectiv 
din programul achiziŃiilor au fost fundamentate pe baza referatelor de necesitate 
înaintate de compartimente şi serviciile subordonate Consiliului local.  
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru activităŃi economico-financiare se supune la 
vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.40/2020 privind aprobarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2020. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinŃelor Consiliului Local al Municipiului 
Orăştie, în situaŃii excepŃionale, constatate de autorităŃile abilitate.  
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l ing.Chioveanu Cornel, informatician în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Orăştie oferă detalii cu privire la platforma informatică pe 
care se vor organiza şedinŃele de consiliu în perioada următoare. Totodată, arată că, 
se va merge pe varianta de videoconferinŃă şi conectarea se poate face de pe orice 
dispozitiv care acces la internet, urmând să aibă loc cel puŃin două simulări până la 
următoarea şedinŃă pentru familiarizarea cu această aplicaŃie. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.41/2020 stabilirea procedurii de desfăşurare a 
şedinŃelor Consiliului Local al Municipiului Orăştie, în situaŃii excepŃionale, 
constatate de autorităŃile abilitate. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind completarea art.41 din Regulamentul privind organizarea şi 
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funcŃionarea  Consiliului local al municipiului Orăştie, aprobat prin HCL 
nr.170/2004. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.42/2020 privind completarea art.41 din Regulamentul 
privind organizarea şi funcŃionarea  Consiliului local al municipiului Orăştie, 
aprobat prin HCL nr.170/2004. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
neexercitarea dreptului de preemŃiune pentru  imobilul –  Ansamblul urban „ 
Str.D.Stanca”, monument istoric  din Municipiul Orăştie, strada D.Stanca, nr.9, 
judeŃul Hunedoara. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.43/2020 privind neexercitarea dreptului de 
preemŃiune pentru imobilul –  Ansamblul urban „ Str.D.Stanca”, monument istoric  
din Municipiul Orăştie, strada D.Stanca, nr.9, judeŃul Hunedoara. 
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind majorarea capitalului social al                    S.C Activitatea Goscom 
S.A Orăştie şi acceptarea primirii unui nou acŃionar. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie 
locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.44/2020 privind majorarea capitalului social al                    
S.C Activitatea Goscom S.A Orăştie şi acceptarea primirii unui nou acŃionar. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, d-l consilier local 
Bulz Dionisie arată că, am aprobat anularea unor evenimente culturale şi artistice şi 
urmare a acestui fapt s-au adunat nişte bani şi din acea sumă să se achiziŃioneze 
pentru toate şcolile dispozitive de dezinfecŃie şi măşti pentru toŃi elevii pentru 
momentul în care se va relua activitatea şcolară. 
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 D-l viceprimar arată că, au fost achiziŃionate un număr mare de dispozitive de 
dezinfecŃie şi pe care urmează să le montăm în perioada următoare, problema este 
să vedem de unde mai putem să achiziŃionăm  măşti şi la ce preŃ. În aceeaşi ordine 
de idei, arată că, în această săptămână am achiziŃionat măşti chirurgicale la un preŃ 
de 2,19 lei/bucata, dar nu ştim la ce preŃuri vom găsi în perioada următoare.  
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, tot din acei bani, aşa cum a spus şi 
în timpul şedinŃei, trebuie achiziŃionat un aparat cu extractor pentru analize la 
Spitalul Municipal, din câte s-a explicat au bani, dar un ventilator, un extractor şi 
un aparat de P.C.R se pot achiziŃiona.  
 D-l director Costoiu Călin arată că, se poate achiziŃiona de către municipalitate 
şi atribuit prin contract de comodat Spitalului Municipal. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în legătură cu ordonanŃa de urgenŃă 
care reglementează acordarea unei mese calde în şcoli, să se facă demersuri de 
către administraŃia locală pentru realizarea achiziŃiei şi toate condiŃiile, pentru că în 
momentul în care se vor relua cursurile să putem oferi masă caldă în şcoala. 
 D-l viceprimar Alin Adam łambă este de părere că, ar trebui stabilită o 
întâlnire pe această temă, pentru a stabili modul de derulare şi implementare, 
achiziŃia urmând a se face de către municipalitate. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în şedinŃa precedentă s-a discutat că 
se vor prezenta rapoartele de la asociaŃiile la care plătim cotizaŃii. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, rapoartele s-au solicitat prin adrese de la 
toate asociaŃiile, până în momentul de faŃă s-au primit două rapoarte, de la 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR” şi de la AsociaŃiei 
LocalităŃilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, când vor veni toate le vom 
prezenta. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în legătură cu 
comercializarea mieilor în pieŃele agroalimentare, dacă este permisă sau nu această 
activitate, din câte ştie administraŃiile locale au libertatea să tolereze, să faciliteze 
un astfel de comerŃ sau să interzică şi din câte a înŃeles la nivelul municipiului 
nostru nu este permis. 
 D-l viceprimar Alin Adam łambă arată că, într-adevăr nu este permis, trebuia 
obŃinută autorizaŃie de la DirecŃia de Sănătate Publică, am trimis adresă că nu 
solicităm autorizare în acest scop, ca urmare a discuŃiilor care au avut loc în cadrul 
Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă. Totodată, arată că, mai ales cei de la 
PoliŃie nu au fost de acord, motivând că, ar trebui evitate cât mai mult adunările şi 
crearea de aglomeraŃie în pieŃe. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, ministrul agriculturii a făcut 
recomandării în sensul acesta şi speră să apară o ordonanŃă militară care să prevadă 
clar comercializarea de miei în următoarea perioada, trebuie să ajutăm într-un fel 
producătorii autohtoni. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, în eventualitatea emiterii unei ordonanŃe 
militare în acest sens, nu avem efectiv timpul necesar pentru autorizare. 
 D-l viceprimar arată că, fermierii au posibilitatea să sacrifice mieii la 
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domiciliu, dar marea problemă este interacŃiunea cu cei care doresc să cumpere, dar 
în secolul vitezei se pot adapta şi comercializa prin alte metode, decât cea clasică. 
Totodată, mai arată că, foarte important pentru noi a fost să limităm pe cât posibil 
contactul dintre oameni şi am anticipat că va fi un flux destul de mare de 
cumpărători. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                             Secretar General, 
 prof.łambă Alin Adam                                          jr.Teodor Iordan 


