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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 05.02.2016 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 10. Lipsesc doamnele şi domnii 
consilieri Ardelean Alina, Dumitru Angela, Mariş Daniela, Munteanu Alexandru, NeamŃu 
Sergiu, Paşca Ioan, Ploeşteanu Flaviu, Petre Radu şi Todea Cornel.   
 La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi mass-media 
locală. 
 D-l consilier Iordăchescu Nicolae propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l consilier 
Sângeorzan Octavian.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru 
anul 2016. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La punctul de pe ordinea de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice  
pentru anul 2016. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l viceprimar propune suplimentarea  cu 15 mii lei a sumei prevăzută pentru achiziŃie 
şi montare centrală termică la Creşa municipala. Totodată, dânsul propune completarea 
programului anual cu o noua poziŃie şi anume Studiu de fezabilitate pentru parcare în 
str.Pricazului (zona PieŃei “La Stadion”), iar suma prevăzută în acest sens este de 15 mii lei. 
 D-l consilier łambă Alin propune suplimentarea cu suma de 150 mii lei  pentru 
achiziŃionarea automăturătoare stradală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie propune introducerea unui articol prin care să se aprobe 
numirea în comisia pentru achiziŃii publice a d-lui viceprimar Dorin Popa. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, anul trecut am adoptat o hotărâre prin care am 
aprobat o comisie pe achiziŃii, iar InstituŃia Prefectului a considerat-o nelegală şi ulterior am 
fost nevoiŃi să o revocăm. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în urma controlului efectuat la finele anului trecut de 
către Curtea de Conturi, aceasta ne-a atras atenŃia că, nu este atributul Consiliului local să 
numească comisii pe achiziŃii publice, acest lucru se face prin dispoziŃie a primarului şi din 
punctul de vedere al dânsului, numirea unei asemenea comisii este nelegală şi ulterior va 
sesiza InstituŃia Prefectului cu privire la această problemă. 
 D-l consilier łambă Alin solicită d-lui secretar şi juristului Consiliului local punctul de 
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vedere cu privire la legalitatea numirii unei asemenea comisii. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit H.G nr.925/2006 de aplicare a normelor 
metodologice la O.U.G nr.34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică, 
comisia de evaluare a ofertelor se nominalizează din cadrul compartimentului specializat. 
 D-l jr.Fleşeriu Ciprian arată că, prin Hotărârea nr.22/2015 a fost numită o comisie pe 
achiziŃii directe, din care au făcut parte d-l viceprimar Dorin Popa, acesta fiind preşedintele 
comisiei, d-l consilier Sângeorzan Octavian şi 3 funcŃionari din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului. Ulterior, în urma controlului de legalitate efectuat de  InstituŃia 
Prefectului a solicitat revocarea articolului prin care a fost numită respectiva comisie, 
motivând faptul că, din aceasta fac parte consilieri locali. Ulterior în şedinŃa ordinară din 25 
iunie 2015 prin Hotărârea nr.88 a fost numită comisia de evaluare a ofertelor pe achiziŃii 
directe din care au făcut parte d-l viceprimar şi 3 membri din cadrul DirecŃiei tehnice, 
această hotărâre nu a fost criticată sub aspectul legalităŃii. În ceea ce priveşte numirea unui 
comisii pe achiziŃii publice, aceasta se numeşte de primar care va emite o dispoziŃie în acest 
sens. 
 D-l consilier łambă Alin este de părere că, o asemenea propunere este o decizie 
politică, pentru ca, în cazul în care Primarul nu va Ńine cont de această propunere venită din 
partea consilierilor P.N.L, să poată să acuze Primarul ca Ńine secret anumite lucruri, iar din 
punctul său de vedere numirea unei comisii este nelegală. 
 D-l secretar arată că, cvorumul legal pentru aprobarea amendamentelor şi a proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentele d-lui consilier Popa Dorin sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind 
aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier łambă Alin se supune la vot, aceasta fiind adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
 Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot, fiind consemnate  6 voturi 
„pentru” şi 4 voturi „împotrivă”. D-l secretar arată că, propunerea a fost respinsă nefiind 
întrunit cvorumul legal prevăzut de lege. 
 Proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele aprobate este supus la vot şi aprobat 
în unanimitate.  
 Se adoptă Hotărârea nr.19/2016 privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2016. 
 În încheierea şedinŃei, d-l secretar dă citire adresei nr.790/05.02.2016 a       SC 
Activitatea Goscom SA Orăştie, care este adresată Consiliului local şi în atenŃia primarului 
prin care se arată că, în conformitate cu prevederile articolului 5 din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare operatul va avea dreptul 
exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de 
competenŃă teritorială a autorităŃii delegante. În vederea asigurării continuităŃii serviciilor de 
apă şi de canalizare, autorităŃile locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor 
de investiŃii necesare sistemelor în condiŃii de siguranŃă şi la parametrii ceruŃi prin legislaŃie. 
În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiŃiilor, care se vor 
derula prin operator, plecându-se de la un plan de perspectivă. În încheiere se arată că, acest 
an este primul an fiscal întreg, care se va derula după încheierea contractului de delegare din 
data de 07.07.2015 fiind necesară stabilirea în condiŃiile legislaŃiei a lucrărilor de investiŃii, 
respectiv lucrări de extindere şi extindere şi reabilitare în perimetrul de distribuŃie a apei 
potabile şi în perimetrul de colectare a apelor uzate. 
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 D-l primar arată că, această adresă ar fi trebuit să fie trimisă înainte de aprobarea 
bugetului local pe anul 2016, acum este puŃin cam târziu, eventual se mai pot aloca bani 
când se vor face rectificări ale bugetului local.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                            Secretar,                                                
          ing.Sângeorzan Octavian                            jr.Teodor Iordan 
  


