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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 31.10.2018 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi cei 19 consilieri. 
 La şedinŃă participă viceprimar łambă Alin Adam, secretar Teodor Iordan, 
directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie şi 
mass-media locală. 
 Întrucât procesele verbale ale şedinŃelor de îndată din data de 04 octombrie 
2018, respectiv din data de 12 octombrie 2018 au fost puse la dispoziŃia 
consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la 
acestea. Întrucât nu există obiecŃii acestea sunt supuse, pe rând la vot şi aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării obiectivului de investiŃii 
„Aparatură şi echipamente medicale” în cadrul Spitalului Municipal Orăştie, 
obiectiv finanŃat din fonduri de la Ministerul SănătăŃii. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor 
publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al 
anului 2018. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.31/2017 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.171/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Continuare lucrări 
construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 8.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la 
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru 
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proiectul „Continuare lucrări de construcŃie  GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada 
Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenŃiei acordate 
AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al municipiului Orăştie 
pe anul 2019. 
 10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual 
al achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice 
aferent Proiectului „Extinderea, modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program 
Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice 
aferent Proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic 
„Nicolaus Olahus”, în Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 13.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării 
prin licitaŃie publică a terenului intravilan situat în municipiul Orăştie, str.Stelian 
Ivaşcu, nr.15. 
 14.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinŃă gratuită asupra 
unui teren atribuit conform Legii nr.15/2003. 
 15.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a cumpărării 
unor imobile situate în Municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17. 
 16.Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală 
în funcŃie publică din statul de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială 
Orăştie. 
 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii referitoare la 
subvenŃionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul 
municipiului Orăştie. 
 18.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2018  în vederea organizării Concertului Extraordinar 
de Colinde. 
 19.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Aprinderea 
steluŃelor în Pomul de Iarnă din Orăşelul Copiilor”. 
 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat 
între Municipiul Orăştie prin Consiliul local al Municipiului Orăştie şi Centrul de 
Cultură şi Artă al JudeŃului Hunedoara în vederea organizării Festivalului 
„Căluşerul Transilvănean”, ediŃia a L-a. 
 21.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2018  în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi 
din Municipiul Orăştie. 
 22.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Revelionul 
în stradă 2019”. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 23.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.191/2018 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Crişan, municipiul Orăştie”. 
 24.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.192/2018 referitoare la 
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aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Vasile Alecsandri, municipiul Orăştie”. 
 25.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.193/2018 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Horea, municipiul Orăştie”. 
 26.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.194/2018 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic, municipiul Orăştie”. 
 27.Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.195/2018 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic - zona StaŃie Tratare Apă, 
municipiul Orăştie”. 
 28.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.196/2018 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Erou Moraru Călin Gabriel, municipiul 
Orăştie”. 
 29.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.197/2018 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Dr.Ioan Mihu, municipiul Orăştie”. 
 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada 
Unirii, Gării, bl.147, scA, B şi bl.40, municipiul Orăştie”. 
 31.Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat pentru 
obiectivul  – „Continuare lucrări pentru extinderea sediului Primăriei Municipiului 
Orăştie”.  
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare se supune la vot şi 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării obiectivului de investiŃii „Aparatură şi 
echipamente medicale” în cadrul Spitalului Municipal Orăştie, obiectiv finanŃat din 
fonduri de la Ministerul SănătăŃii. 
 D-l ing.Cândea Horia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil.  
 D-l secretar Teodor Iordan 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.243/2018 privind aprobarea cofinanŃării 
obiectivului de investiŃii „Aparatură şi echipamente medicale” în cadrul Spitalului 
Municipal Orăştie, obiectiv finanŃat din fonduri de la Ministerul SănătăŃii. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe 
anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, la începutul anului, după aprobarea 
bugetului general ni s-a transmis de către d-l primar să ne încadrăm în suma 
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alocată fiecărei unităŃi de învăŃământ pentru lucrări de reparaŃii. În aceeaşi ordine 
de idei, arată că, a fost depusă o solicitare pentru rectificarea bugetului în vederea 
realizării unei lucrări de reparaŃii la Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad”, în materialele 
înaintate nu se regăseşte această solicitare, în schimb s-au făcut suplimentari la alte 
unităŃi de învăŃământ, de exemplu la GrădiniŃa CăsuŃă cu Poveşti, şi consideră că, 
se putea găsi o soluŃie şi în consecinŃă se va abŃine de la vot.  
 D-l viceprimar arată că, în ceea ce priveşte rectificarea bugetului  aferent 
GrădiniŃei „CăsuŃa cu Poveşti”, aceasta a fost o necesitate, mai ales că, există o 
adresă din partea DirecŃiei de Sănătate Publică Hunedoara, care în urma controlului 
efectuat a constatat unele deficiente, care au trebuit rezolvate urmare a termenului 
de conformare impus.  
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, pentru realizarea reparaŃiilor a solicitat 20 
mii lei, aceasta nu se poate termina într-o săptămână şi consideră că, se putea lua 
această sumă de la un alt obiectiv, de exemplu de la Iluminat festiv şi ornamental. 
 D-l viceprimar arată că, în perioada următoare se vor face noi rectificări ale 
bugetului local şi se va găsi o soluŃie în acest sens. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae îl întreabă pe d-l consilier Bulz Dionisie, dacă 
această lucrare se poate face în timpul şcolii, când există cursuri. I se răspunde de 
către d-l consilier, care arată că, se poate realiza, existând soluŃii în acest. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam propune transferarea sumei de 5 mii lei de 
la obiectivul „Amenajare Capelă” la obiectivul „Canalizare menajeră pe strada 
Codrului”.    
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar 6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.244/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local 
al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 
venituri proprii pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.245/2018 privind aprobarea rectificării bugetului 
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018.    
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al anului 2018. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.246/2018 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul III al anului 2018. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.31/2017 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare şi extindere 
Creşă Municipală, str. Pricazului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Pasca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.247/2018 privind modificarea HCL nr.31/2017 
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. 
Pricazului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.171/2017 referitoare la aprobarea asigurării 
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare 
şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar 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.248/2018  privind modificarea HCL nr.171/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului 
Orăştie pentru proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.32/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program 
Prelungit, str.Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public 
de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.249/2018 privind modificarea HCL nr.32/2017 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, 
Municipiul Orăştie”.   
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 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind  modificarea HCL nr.172/2017 referitoare la aprobarea asigurării 
finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Continuare 
lucrări de construcŃie  GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul 
Orăştie”. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.250/2018 privind  modificarea HCL nr.172/2017 
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului 
Orăştie pentru proiectul „Continuare lucrări de construcŃie  GrădiniŃă cu Program 
Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea nivelului subvenŃiei acordate AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” 
din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.251/2018 privind aprobarea nivelului subvenŃiei 
acordate AsociaŃiei Umanitare „Renaître România” din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 La punctul 10 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 D-na jr.Muntean Iulia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi 
comerŃ. 
 D-l consilier Bulz Dionisie  arată că, la punctul 2 al ordinii de zi, d-na director 
Jorza Lucia ne-a prezentat faptul că, se retrage o parte din suma de la obiectivul 
„Procurare şi montare echipamente de joacă pentru copii”, iar în proiectul de 
hotărâre care îl dezbatem se propune suplimentarea sumei prevăzută pentru acest 
obiectiv, lucrurile sunt neclare. I se răspunde de către d-l ing.Cândea Horea care 
arată că, anul acesta se face doar achiziŃia, urmând ca, montajul echipamentelor să 
se facă anul viitor. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, există două achiziŃii şi anume 
„Compresor şi aspirator chirurgical mobil” pentru cabinetul stomatologic şcolar, 
care au termen de iniŃiere a procedurii luna noiembrie 2018 şi data estimată a 
atribuirii contractului, luna decembrie 2018, din câte ştie acestea sunt deja 
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achiziŃionate şi montate li întreabă daca este legal să apară ca propuneri de 
achiziŃie. 
 D-l secretar arată că, prin acest proiect de hotărâre vom intra în legalitate. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 18 voturi „pentru”, iar un 
consilier s-a abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.252/2018 privind modificarea şi completarea 
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL 
nr.67/2018. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Extinderea, 
modernizarea şi dotarea GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul 
Orăştie”. 
  D-na jr.Muntean Iulia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică şi în comisia pentru 
urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.253/2018 privind aprobarea Programului 
achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Extinderea, modernizarea şi dotarea 
GrădiniŃei cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus”, în 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-na jr.Muntean Iulia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire, rapoartelor de avizare ale comisiei 
economice şi al comisiei pentru urbanism. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă se ştie care sunt 
cheltuielile legate de Liceul Tehnologic „N.Olahus”, mai exact care este suma ce a 
fost virata de la bugetul local în ultimii 4 ani, se cheltuie nişte bani cu o instituŃie, 
care la examenul de Bacalaureat a avut 3 elevi promovaŃi, iar din absolvenŃii 
acestuia nu s-a angajat niciun elev, la Uzina Mecanica Orăştie sunt disponibile 100 
de locuri de muncă şi nu avem solicitări de angajare. 
 
 D-na consilier Ştefănie Maria arată că, situaŃia prezentată de d-l consilier 
Stoica Constantin este una tristă şi dureroasa, în ceea ce priveşte cheltuielile 
salariale începând cu acest an, acestea sunt suportate de către Ministerul   EducaŃiei 
NaŃionale şi nu de la bugetul local şi se fac eforturi ca unităŃile de învăŃământ să se 
încadreze în costul standard şi bugetul alocat. În ceea ce priveşte rezultatele 
examenului de Bacalaureat este într-adevăr un rezultat care nu face cinste, iar 
unităŃile de învăŃământ care au promovabilitatea sub 35 % nu mai au voie să 
înfiinŃeze clase pentru anul şcolar următor. Referitor la învăŃământul profesional 
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sau DUAL din păcate nu avem clase similare în zona Orăştiei pentru a susŃine 
necesarul forŃei de muncă al agenŃilor economici. În aceeaşi ordine de idei arata că, 
legea ne permite înfiinŃarea de noi profiluri şi se pot organiza întâlniri cu agenŃii 
economici şi în funcŃie de solicitările acestora se pot crea noi specializări. 
 D-l viceprimar arată că, prezentul proiect de hotărâre are în vedere reabilitatea 
imobilului în care îşi desfăşoară activitatea liceul, imobil care este monument 
istoric şi care datorită acestui proiect de investiŃii nu se va degrada şi mai rău. 
Dânsul propune ca discuŃiile cu privire la procesul educaŃional şi alte aspecte 
legate de această instituŃie să le discutăm la finalul şedinŃei. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.254/2018 privind aprobarea Programului achiziŃiilor 
publice aferent Proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului 
Tehnologic „Nicolaus Olahus”, în Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
însuşirea raportului de evaluare şi a vânzării prin licitaŃie publică a terenului 
intravilan situat în municipiul Orăştie, str.Stelian Ivaşcu, nr.15. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru 
desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în comisia de licitaŃie, cu 
recomandarea să fie câte un reprezentant. 
 D-l viceprimar propune ca din comisie să facă parte d-l director A.P.L Costoiu 
Călin Mircea şi d-na Roşu Claudia Marina din partea aparatului de specialitate al 
primarului, iar consilierii să fie câte unul de la fiecare partid. 
 D-l consilier Paşca Ioan propune ca membru pe d-l consilier Petre Radu OnuŃ. 
 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, grupul consilierilor P.N.L nu doreşte să 
facă nicio nominalizare. Totodată, dânsul întreabă dacă acest proiect de hotărâre a 
fost dezbătut în aceeaşi formă cu ocazia şedinŃei  ordinare anterioare sau este un alt 
proiect de hotărâre. 
 Preşedintele de şedinŃă arată că, acest proiect este aceleaşi care a fost supus 
dezbaterii în urmă cu o luna de zile şi care nu a putut fi supus aprobării datorită 
lipsei cvorumului. 
 D-l viceprimar propune ca din comisie să facă parte d-l consilier Stănculesc 
Valentin Silviu. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua 
întotdeauna prin vot secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 
minute pentru a întocmi buletinele de vot.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
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 După pauză, d-l secretar prezintă buletinele de vot şi explică procedura după 
care se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier, câte un buletin de vot, care intră în cabina special amenajată, apoi 
introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea 
urnei în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, 
apoi îl pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor 
în public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că 
cei 19 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Costoiu 
Călin Mircea – 19 voturi „pentru”, Roşu Claudia Marina – 19 voturi „pentru”, 
Petre Radu OnuŃ – 17 voturi „pentru” şi Stănculesc Valentin Silviu – 17 voturi 
„pentru”.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 13 
voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.255/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi a 
vânzării prin licitaŃie publică a terenului intravilan situat în municipiul Orăştie, 
str.Stelian Ivaşcu, nr.15. 
 La punctul 14 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind retragerea dreptului de folosinŃă gratuită asupra unui teren atribuit 
conform Legii nr.15/2003. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 
 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 D-l consilier Paşca Ioan întreabă dacă există cereri de la alŃi tineri. I se 
răspunde către d-l ing.Tudoraşcu Mircea care arată că, sunt mai multe cereri, dar 
nu poate preciza numărul acestora. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă există şi alte atribuiri care sunt în 
această situaŃie. D-l ing.Tudoraşcu Mircea arată că, nu mai sunt alte situaŃii de 
acest gen. 
 D-na consilier Chira Adriana întreabă de ce nu s-a retras concesiunea după 1 
an, ci după aproape 6 ani?. I se răspunde de către d-l ing.Tudoraşcu Mircea care 
arată că, la solicitarea d-lui Bodea a fost eliberat certificatul de urbanism, au fost 
obŃinute avizele aferente, s-a continuat cu întocmirea documentaŃiei pentru 
autorizare, însă ulterior nu a continuat procedura legală din motive financiare. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi „pentru”, iar                 3 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.256/2018 privind retragerea dreptului de folosinŃă 
gratuită asupra unui teren atribuit conform Legii nr.15/2003. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
însuşirea raportului de evaluare şi a cumpărării unor imobile situate în Municipiul 
Orăştie, str.Eroilor, nr.17. 
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 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.257/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi a 
cumpărării unor imobile situate în Municipiul Orăştie, str.Eroilor, nr.17. 
 La punctul 16 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală în funcŃie publică 
din statul de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar                6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.258/2018 privind transformarea unui post de natură 
contractuală în funcŃie publică din statul de funcŃii al Serviciului Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii de către consilierii locali Chira 
Adriana, Bulz Dionisie, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail 
şi Stoica Constantin Nicolae a proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii 
referitoare la subvenŃionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe 
teritoriul municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia 
pentru administraŃie locală nu a avizat proiectul de hotărâre. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că deşi există un adăpost public pentru 70 
de câini fără stăpân şi în construcŃie un alt adăpost pentru 20 de câini, nu pot face 
faŃă numărului mare de câini, iar mulŃi pui sunt aruncaŃi. Proiectul de hotărâre se 
referă la câinii cu stăpân, proprietarii au şi obligaŃia înregistrării acestora. Dacă 
stăpânii vor să îşi sterilizeze câinii se vor adresa Primăriei conform procedurii  din 
anexa la proiect, explicând şi modul de decontare a cheltuielilor cu sterilizarea. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu întreabă pe d-na consilier Chira 
Adriana, cine va informa cetăŃenii cu privire la aceasta posibilitate. I se răspunde 
de către d-na consilier, care arată că, în cadrul PoliŃiei Locale se poate crea un 
compartiment care să se ocupe de animale sau pot da atribuŃii în acest sens 
poliŃiştilor locali. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu arată că, o sterilizare la mascul costă 
aproximativ 80 lei, iar la femele aproximativ 150 lei. În acest sens, dânsul propune 
modificarea art.11 din procedura, care constituie anexă la proiectul de hotărâre, 
care va avea următorul cuprins : „ Se  aprobă valoarea subvenŃiei cuprinzând 
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manoperă, materiale şi medicamente în cuantum de 150 lei/femelă şi 80 
lei/mascul”. Totodată, dânsul propune modificarea art.9 din aceeaşi procedură, care 
va avea următorul cuprins : „Pentru decontarea subvenŃiilor, se asigură  începând 
cu anul 2019 suma de 19.000 lei din bugetul Municipiului Orăştie pentru un număr 
de 200 de câini (150 femele şi 50 masculi). Sterilizările se efectuează până la 
epuizarea sumei alocate şi evidenŃa se Ńine prin eliberarea de bonuri cu număr de 
ordine”. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că ar trebui trecută doar 
suma, nu şi numărul câinilor.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentele d-lui consilier Stănculesc Valentin Silviu sunt supuse, pe 
rând la vot şi aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.259/2018 privind aprobarea procedurii referitoare la 
subvenŃionarea sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul 
municipiului Orăştie. 
 La punctul 18 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului 
Orăştie pe anul 2018  în vederea organizării Concertului Extraordinar de Colinde. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire, pe 
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în raportul care stă la baza 
fundamentării proiectului de hotărâre este prevăzută şi transmisiunea pe internet a 
manifestării şi întreabă unde va putea fi vizionat, există un site anume, pe Youtube 
sau pe Facebook, dacă se transmite pe acesta din urmă, nu se percepe nicio sumă, 
fiind gratis. 
 D-l ing.Pistol Eugen arată că, pentru înregistrarea şi difuzarea manifestării 
este prevăzută suma de 1.500 lei, nu ştie pe ce site se va transmite, dar poate lua 
legătura cu persoana care se va ocupa de această problemă. Dânsul i-a legătura 
telefonic cu reprezentantul firmei care se va ocupa de retransmiterea manifestării, 
acesta din urma comunicând faptul că, evenimentul va fi postat permanent pe 
Youtube, precum şi difuzarea pe postul de televiziune Kapital, dar nu mai mult de 
2 ore.  
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, Ńinând cont de cele prezentate 
propune ca suma de 1500 lei să fie utilizată pentru buna desfăşurare a manifestării, 
eventual pentru suplimentarea onorariilor artiştilor care vor evolua în cadrul 
acestui concert. 
  D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 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. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.260/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2018  în vederea organizării 
Concertului Extraordinar de Colinde. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2018 
în vederea organizării manifestării „Aprinderea steluŃelor în Pomul de Iarnă din 
Orăşelul Copiilor”. 
 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil.  
 D-l secretar Teodor Iordan 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.261/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării 
manifestării „Aprinderea steluŃelor în Pomul de Iarnă din Orăşelul Copiilor”. 
 La punctul 20 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul 
Orăştie prin Consiliul local al Municipiului Orăştie şi Centrul de Cultură şi Artă al 
JudeŃului Hunedoara în vederea organizării Festivalului „Căluşerul Transilvănean”, 
ediŃia a L-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire, pe 
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.262/2018 privind aprobarea încheierii acordului de 
parteneriat între Municipiul Orăştie prin Consiliul local al Municipiului Orăştie şi 
Centrul de Cultură şi Artă al JudeŃului Hunedoara în vederea organizării 
Festivalului „Căluşerul Transilvănean”, ediŃia a L-a. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2018 
în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură ”Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan şi d-na Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisiile 
de specialitate, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă nu putem găsi o soluŃie 
pentru a premia şi cu o sumă de bani pe aceşti sportivi, ar fi un semn de apreciere 
din partea administraŃiei pentru rezultatele sportive obŃinute de aceştia. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam este de părere că, putem să facem acest 
lucru, există baza legală în acest sens şi în şedinŃa ordinară din luna noiembrie să 
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modificăm hotărârea pe care o vom lua astăzi. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, nu crede că nu se poate găsi o sumă 
pentru premierea sportivilor, mai ales că în urmă cu câteva săptămâni unul dintre 
sportivi a obŃinut titlul naŃional la box. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.263/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării Galei 
Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie. 
 La punctul 22 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului 
Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă 
2019”. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură 
„Alexandru GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.264/2018 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2018 în vederea organizării 
manifestării „Revelionul în stradă 2019”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.191/2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Crişan, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar 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.265/2018 privind modificarea HCL nr.191/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Crişan, municipiul 
Orăştie”. 
 La punctul 24 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.192/2018 referitoare la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze 
naturale presiune redusă, strada Vasile Alecsandri, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice.
  
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.266/2018 privind modificarea HCL nr.192/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Vasile Alecsandri , 
municipiul Orăştie”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.193/2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Horea, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar 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.267/2018 privind modificarea HCL nr.193/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Horea, municipiul 
Orăştie”. 
 La punctul 26 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.194/2018 referitoare la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze 
naturale presiune redusă, strada Dealul Mic, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.268/2018 privind modificarea HCL nr.194/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic, municipiul 
Orăştie”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.195/2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Dealul Mic - zona StaŃie Tratare Apă, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar 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.269/2018 privind modificarea HCL nr.195/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic - zona StaŃie 
Tratare Apă, municipiul Orăştie”.   
 La punctul 28 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.196/2018 referitoare la aprobarea 
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indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze 
naturale presiune redusă, strada Erou Moraru Călin Gabriel, municipiul Orăştie”.  
 D-l ing.Cândea Horea dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.270/2018 privind modificarea HCL nr.196/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Erou Moraru Călin 
Gabriel, municipiul Orăştie”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.197/2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Dr.Ioan Mihu, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar 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.271/2018 privind modificarea HCL nr.197/2018 
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dr.Ioan Mihu, 
municipiul Orăştie”. 
 La punctul 30 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Unirii, Gării, bl.147, 
scA, B şi bl.40, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Cândea Horea prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar 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.272/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Unirii, Gării, bl.147, scA, B şi bl.40, municipiul Orăştie”. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul  – „Continuare lucrări 
pentru extinderea sediului Primăriei Municipiului Orăştie”.  
 D-l ing.Iacob Doru dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică arătând că, 
lucrările au fost demarate în anul 2007 fiind încheiat un contract în valoare de 
2.955.383,12 lei fără TVA, iar în perioada 2007 – 2016 pentru realizarea extinderii 
sediului Primăriei au fost decontate lucrări în valoare de 3.449.028,41 lei fără TVA. 
În aceeaşi ordine de idei, arată că, pentru continuarea lucrărilor  a fost întocmit 
devizul general pentru finalizarea obiectivului, valoarea acestuia fiind de 
1.679.902,78 lei fără TVA din care C+M = 1.302.610,74 lei fără TVA. În încheiere 
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mai arată că, mai sunt lucrări rest de executat în valoare de 552.379,53 lei fără 
TVA, lucrări suplimentare în valoare de 781.183,93 lei fără TVA, precum şi dotări 
mobilier şi aparatură în suma de 120.150 lei fără TVA, iar valoarea totală 
actualizată la zi este de 5.445.436,91 lei.  

 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică şi în comisia pentru 
urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, din câte observă a devenit o urgenŃă 
finalizarea sediului nou al Primăriei şi întreabă de ce în perioada 2014 – 2016, când 
au fost prevăzuŃi bani în buget în acest sens, nu s-a făcut nimic. 
 D-l viceprimar arată că, în incinta Casei de Cultura funcŃionează două servicii 
PoliŃia Locală şi Starea Civilă. În perioada respectivă, nu s-au continuat  lucrările 
la sediul Primăriei, deoarece nu ştiam dacă proiectul prin care se va reabilita sediul 
Casei de Cultură va fi sau nu eligibil, iar pentru executiv nu a fost o prioritate 
sediul, ci alte proiecte mult mai importante care au fost iniŃiate şi ulterior acceptate 
spre finanŃare. 
 D-l secretar arată că, în fiecare an absorbŃia la bugetul local este de 
aproximativ 70 %, prioritatea executivului în anii respectivi nu a fost sediul 
Primăriei si s-a hotărât să se realizeze alte proiecte considerate mult mai 
importante pentru comunitate. 
 D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, proiecŃia bugetului pentru anul următor 
se face în funcŃie de încasările anului precedent. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, au fost adoptate în anii 
anteriori hotărâri de consiliu cu privire la sediul Primăriei şi întreabă de ce acestea 
nu au fost puse în aplicare. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, au fost date hotărâri pentru efectuarea altor 
lucrări, dar nu pentru sediu propriu-zis. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este 10 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.273/2018 privind  aprobarea devizului general 
actualizat pentru obiectivul  – „Continuare lucrări pentru extinderea sediului 
Primăriei Municipiului Orăştie”.  
 În încheierea şedinŃei, d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia, director al 
Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie doreşte să aducă unele precizări cu privire 
la instituŃia pe care o conduce, ca urmare a discuŃiilor pe marginea proiectului 
privind reabilitarea, modernizarea şi dotarea liceului. Dânsa arată că, în ultimii 4 
ani au fost refăcute două ateliere, care în prezent sunt funcŃionale, investiŃiile până 
în urma cu 4 ani au fost inexistente. Referitor la rezultatele şcolare, Ńine să 
precizeze că, elevii care vin în clasa a IX-a au venit cu media 2, anul trecut s-au 
înscris la examenul de Bacalaureat           17 absolvenŃi, 12 dintre aceştia reuşind să 
promoveze examenul, iar la examenul din acest an 3 absolvenŃi au luat examenul. 
În aceeaşi ordine de idei, arată că, absolvenŃii şcolii profesionale au reuşit să se 
angajeze la firme din municipiu, iar unii chiar şi la Sebeş, iar în urma cu ceva timp 
s-a depus dosarul pentru aprobarea unor noi specializări. 
 D-na consilier Ştefănie Maria, inspector şcolar general consideră că, este 
foarte uşor să punem lacătul pe o instituŃie şi foarte greu să o repornim, poate nu 
sunt cele mai bune specializări, dar învăŃământul profesional şi tehnic trebuie 
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revigorat. Totodată, mai arată că, din păcate ne luptăm şi cu mentalitatea părinŃilor 
care nu doresc să îşi înscrie copiii la aceste şcoli profesionale, dar trebuie să le 
oferim oportunităŃi şi să îi atragem spre aceste domenii. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, este anormal să se 
cheltuiască milioane de lei cu şcolarizarea elevilor şi să nu se angajeze ulterior 
niciun absolvent, este o strategie păguboasă a actualului sistem de învăŃământ. 
 D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în urma cu 2 ani,             d-l 
consilier Radu Ion, care la acea dată se afla la conducerea Uzinei Mecanice Orăştie 
a ridicat problema lipsei forŃei de muncă şi a expus problema şcolilor profesionale. 
Totodată, dânsa îi solicită d-lui consilier Stoica Constantin Nicolae să aducă lista 
cu absolvenŃilor şcolilor profesionale care au depus cereri de angajare la Uzina 
Mecanica.  
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în urmă cu câteva săptămâni 
s-a angajat un singur absolvent şi acesta la insistenŃele dânsului. 
 În continuare, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae readuce în discuŃie 
activitatea PoliŃiei Locale Orăştie arătând că a solicitat în şedinŃele anterioare 
luarea de măsuri împotriva şefului acestui serviciu şi a subalternilor care aplică în 
mod discreŃionar legea. În acest sens a transmis d-lui primar mai multe imagini, 
ultima fiind chiar de dată recentă, în care un autoturism înmatriculat în judeŃul 
Alba a fost pe punctul de a lovi pe poliŃistul care dirija circulaŃia la intrarea în PiaŃa 
„Grădiştei”. Totodată, d-l consilier arată că, şeful PoliŃiei Locale a fost implicat 
într-un accident rutier şi a părăsit locul faptei fără a avea încuviinŃarea organelor de 
poliŃie, abia după 10 ore de la solicitarea acestora s-a prezentat la sediu pentru 
lămuriri. 
 D-l secretar arată că, atâta timp cât nu este o hotărâre judecătorească de 
condamnare există prezumŃia de nevinovăŃie şi nu se poate lua nicio măsură legală 
împotriva acestuia. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în precedenta şedinŃă ordinară a 
informat Consiliul local cu privire la faptul că, d-l Ştefan Marius a agresat unul 
dintre sportivii clubului şi doreşte să ştie ce măsuri au fost luate de către comisia 
care a anchetat acest incident. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, s-a procedat la verificarea celor 
prezentate şi s-a constatat ca, pe numele d-lui Ştefan Marius nu a fost depusă la 
PoliŃia Municipiului Orăştie nicio plângere cu privire la faptele prezentate în cadrul 
şedinŃei Consiliului local şi într-un articol de presa. Totodată, dânsul mai arată că, 
s-a discutat cu sportivii şi cu părinŃii acestora cu privire la presupusa agresiune a 
unuia dintre sportivi şi aceştia nu au cunoştinŃă de acest fapt. În consecinŃă, nu a 
fost luată nicio măsură disciplinară împotriva responsabilului Clubului Sportiv 
Municipal Dacia 2010 Orăştie neexistând niciun motiv. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
              Preşedinte de şedinŃă,                                                   Secretar, 
             prof.łambă Alin Adam                          jr.Teodor Iordan 


