
 1 

 
           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 29.10.2015 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc d-nii consilieri 
NeamŃu Sergiu şi Paşca Ioan.   
 La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi mass-
media locală. 
 D-l consilier Petre Radu propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l consilier 
Pîndărelu Nicolae.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 Întrucât procesele verbale ale şedinŃelor din data de 30.09.2015 şi 08.10.2015 au 
fost puse la dispoziŃia consilierilor odată cu înmânarea invitaŃiei şi a materialelor, d-l 
secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât, nu exista obiecŃii, 
procesele verbale sunt supuse pe rând la vot şi aprobate în unanimitate. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al 
anului 2015.  
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii al Serviciului Public 
de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 
în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice 
aparŃinătoare Consiliului local al municipiului Orăştie.  
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului 
din cadrul Serviciului PoliŃia Locală a municipiului Orăştie pe perioada 01 noiembrie  
- 31 decembrie 2015. 
 6.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat in str.9 Mai, f.n 
din municipiul Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015. 
 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare şi a vânzării a 
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două terenuri intravilane situate în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi nr.4. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării unui 
teren intravilan situat în Orăştie, str.Horea, nr.61. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unui apartament 
situat în bl.36, str.Pricazului din municipiul Orăştie.  
 11.Proiect de hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din fondul forestier, 
proprietatea publică a municipiului Orăştie, cu compensare, a unor terenuri în vederea 
realizării investiŃiei „Amenajare hidroenergetică Sibişel (Microhidrocentrală Sibişel)”. 
 12.Proiect de hotărâre privind conferirea unui titlul de cetăŃean de onoare al 
municipiului Orăştie.  
 13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.147/2015 
referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în 
Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi pentru 
Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul 
Orăştie pentru anul  şcolar 2015/2016.   
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinŃe construite 
din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate 
de titularii contractelor de închiriere. 
 15.Discutarea adresei nr.3662/2015 a Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie. 
 Totodată, d-l consilier Bulz Dionisie propune : 
 16.Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe 
anul 2015. 
 D-na ec.Czeteni Alina dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Popa Dorin prezintă raportul de avizare al comisiei economice. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, la şedinŃa comisiei economice a pus o 
întrebare cu privire la achiziŃia modulului POAD în cadrul programului ASISOC şi nu 
a primit niciun răspuns şi solicită lămuriri cu privire la acest program care are o 
multitudine de funcŃii. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, actele emise de 
S.P.A.S ajung la şcoli scrise de mână cu o sumedenie de greşeli şi întreabă de ce nu se 
foloseşte acest program. I se răspunde de către d-na director Oltean Mihaela, care 
arată că, anchetele sociale pentru acordarea ajutoarelor se efectuează la domiciliul 
solicitantului şi ulterior datele se introduc în acest program. 
 
 D-l viceprimar Dorin Popa propune alocarea sumei de 41 mii lei pentru plata 
diferenŃei la contribuŃia Municipiului Orăştie la AsociaŃia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 
Totodată, d-l viceprimar propune alocarea sumei de 14,3 mii lei pentru achiziŃionare 
mobilier la sala ASTRA, precum şi suma de 6 mii lei în vederea montării unui plug pe 
o autoutilitara aflată în dotarea S.P.G.M Orăştie, iar sursa de finanŃare suma de 41 mii 
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şi pentru suma de 14,3 mii este fondul de rezervă al bugetului local, iar suma de 6 mii 
lei va fi transferată de la obiectivul „Canalizare menajeră pe str.Horea”. 
 D-l consilier Molocea Mihai propune redistribuirea unor sume din bugetul 
C.S.M Dacia Orăştie 2010, după cum urmează : 

 La partea de venituri : 
- la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul  

30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni şi închirieri” se majorează cu suma de 1 mii 
lei. 

La partea de cheltuieli se majorează şi se diminuează creditele  
bugetare, după cum urmează : 

- la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie” la subcapitolul  
67.10.05.01 „Sport” se modifică astfel : 

- titlul 20 „Bunuri şi servicii” : 
- la articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forŃă motrică”  

se diminuează cu suma de 2,53 mii lei 
- la articolul 20.01.05 „CarburanŃi, lubrefianŃi” se  

diminuează cu suma de 0,77 mii lei 
- la articolul 20.01.08 „Poştă, telecomunicaŃii” se  

diminuează cu suma de 0,70 mii lei 
- la articolul 20.02 „ReparaŃii curente”  se diminuează cu  

suma de 12 mii lei 
          -  la articolul 20.05.01 „Uniforme şi echipamente” se  

majorează cu suma de 3 mii lei 
                             - la articolul 20.05.30 „Articole de inventar” se majorează  
cu suma de 4 mii lei 

 - la articolul 20.06.01 „Deplasări interne, detaşări,  
transferări” se diminuează cu suma de 1 mii lei 

- la articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi  
servicii” se diminuează cu suma de 5 mii lei 

- La titlul 70 „Cheltuieli de capital” :  
- la articolul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de  

transport” se majorează cu suma de 16 mii lei.   
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentelor şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentele d-lui viceprimar Dorin Popa sunt supuse la vot şi aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentului d-lui consilier Molocea 
Mihai prin care s-a aprobat rectificarea bugetului instituŃiilor finanŃate integral sau 
parŃial din venituri proprii, se va supune aprobării rectificarea bugetului general al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată se supune la vot şi se aprobă în 
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unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.154/2015 privind aprobarea rectificării bugetului general 
al municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul III al anului 2015.  
 D-na ec.Czeteni Alina prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Popa Dorin 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.155/2015 privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe 
trimestrul III al anului 2015 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea statului de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială. 
 D-l consilier Călinescu Cristian dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.156/2015 privind modificarea statului de funcŃii al 
Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice în anul 2016 
pentru aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice aparŃinătoare 
Consiliului local al municipiului Orăştie.  
  D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Compartimentul 
resurse umane. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar 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.157/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcŃiilor publice în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului şi 
serviciile publice aparŃinătoare Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului PoliŃia Locală 
a municipiului Orăştie pe perioada 01 noiembrie  - 31 decembrie 2015. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Compartimentul Resurse 
umane. 
 D-l consilier Popa Dorin dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
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 D-l consilier Molocea Mihai întreabă dacă cuantumul prevăzut pentru acordarea 
normei de hrană este acelaşi cu cel acordat anterior. I se răspunde de către d-l secretar 
care arată că, norma de hrană pentru PoliŃia Locală este acordată conform 
metodologiei aprobate prin H.G. nr.117/2005. Cuantumul actual este acelaşi cu cel 
acordat în luna septembrie 2015, când s-a modificat Ordinul M.D.R.A.P nr.496/2015 
cu Ordinul nr.502/2015.  
 D-l consilier Molocea Mihai consideră că, PoliŃia Locală suferă la capitolul 
imagine publică, se alocă anual sume de bugetul local şi acest lucru trebuie să se 
reflecte în activitatea acesteia. Totodată, dânsul arată că, sunt mai sunt lipsuri la 
dotarea materială şi de efectiv, trebuie să se schimbe şi mentalitatea angajaŃilor şi să 
existe o mai mare implicare în activitatea acestora şi prin acŃiunile întreprinse poliŃiştii 
sa fie mai aproape de cetăŃeni şi prompŃi la solicitări. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, poliŃiştii locali care îşi desfăşoară activitatea la 
Şcoala Gimnaziala „Dr.A.Vlad” îşi fac datoria, bineînŃeles că, poate mai există şi 
unele scăpări în anumite privinŃe, însă nu trebuie să generalizăm. Totodată, dânsul 
arată că, nu ştiu dacă ar trebui să aducem în discuŃie acordarea anumitor sume pentru 
angajaŃii acestui serviciu. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, nu se pune problema neacordării acestor 
sume, doar că se cer unele rezultate ale activităŃii depuse. Totodată, dânsul arată că, în 
urma cu câteva luni s-a discutat despre situaŃia de disconfort creată de cei care cerşesc 
în zona Băncii Transilvania şi în aproprierea magazinului „La Doi Paşi” şi s-a solicitat 
atunci luarea unor măsuri, însă din păcate problemele nu s-au rezolvat, din contră sunt 
mai mulŃi cerşetori. 
 D-l Berian Cosmin, adjunct al şefului PoliŃiei Locale Orăştie arată că, au fost 
aplicate amenzi contravenŃionale părinŃilor acelor copii care practică cerşetoria în 
zona respectivului magazin. 
 D-l consilier Iordăchescu Nicolae consideră că, până nu se înăspreşte legea, în 
sensul majorării cuantumului amenzilor, nu vom reuşi să descurajăm aceste persoane 
şi legea va fi încălcată în continuare. 
  
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, din păcate nu întotdeauna poliŃiştii îşi 
fac simŃită prezenŃa în pieŃele municipiului, nu toŃi angajaŃii respectă programul de 
lucru, sunt cazuri când se întârzie la serviciu. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată 
că, în urmă cu câteva şedinŃe a semnalat cazul unuia dintre angajaŃi, care nu a răspuns 
cu promptitudine solicitării unuia dintre colegi,  iar în momentul în care i-a solicitat 
explicaŃii acestuia şi a faptului că, îi va comunica d-lui primar cele întâmplate, i s-a 
răspuns că puŃin îi pasă, că oricum nu are ce să îi facă.  
 D-l secretar 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.158/2015 privind aprobarea acordării normei de hrană 
personalului din cadrul Serviciului PoliŃia Locală a municipiului Orăştie pe perioada 
01 noiembrie  - 31 decembrie 2015. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
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hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat in str. 9 Mai, f.n din municipiul 
Orăştie. 
 D-na arhitect-şef Cojocaru Mariana prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
Arhitect-şef. 
 D-l consilier Munteanu Alexandru arată că, 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 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.159/2015 privind acceptarea donaŃiei unui teren situat 
in str.9 Mai, f.n din municipiul Orăştie.   
  În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru 
anul 2015 aprobat prin HCL nr.22/2015. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Petre Radu prezintă rapoartele de avizare al 
comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ. 
 D-l viceprimar propune completarea Programului anul al achiziŃiilor publice pe 
anul 2015 cu o nouă  poziŃie 98, care va cuprinde Montare plug pe autoutilitară, iar 
valoarea estimată va fi de 4.838,70 lei fără T.V.A .  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.160/2015 privind modificarea şi completarea 
Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin HCL 
nr.22/2015.  
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare şi a vânzării a două terenuri 
intravilane situate în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi nr.4. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Popa Dorin şi Petre Radu arată că, în comisia economică şi în 
comisia pentru servicii şi comerŃ, 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.  
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.161/2015 privind aprobarea rapoartelor de evaluare şi 
a vânzării a două terenuri intravilane situate în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.2 şi 
nr.4. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării unui teren intravilan situat în Orăştie, 
str.Horea, nr.61. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Popa Dorin arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre nu 
a fost avizat şi se solicită clarificări în privinŃa preŃului. 



 7 

 D-l consilier Petre Radu arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia pentru 
servicii şi comerŃ, nu a avizat proiectul de hotărâre şi propune corelarea preŃului din 
raportul de evaluare cu cel din proiectul de hotărâre. 
 D-l director Hosu Radu arată că, valoarea este cea corectă, însă s-a trecut din 
greşeală preŃul de 10 euro/mp şi materialele care însoŃesc proiectul de hotărâre vor fi 
modificate în consecinŃă. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.162/2015 privind aprobarea unui raport de evaluare şi a 
vânzării unui teren intravilan situat în Orăştie, str.Horea, nr.61. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unui apartament situat în bl.36, 
str.Pricazului din municipiul Orăştie.  
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.163/2015 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unui 
apartament situat în bl.36, str.Pricazului din municipiul Orăştie.  
 În continuare, d-l consilier Popa Dorin arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind acordul de scoatere definitivă din fondul forestier, proprietatea 
publică a municipiului Orăştie, cu compensare, a unor terenuri în vederea realizării 
investiŃiei „Amenajare hidroenergetică Sibişel (Microhidrocentrală Sibişel)”. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Călinescu Cristian dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Todea Cornel întreabă dacă se poate face un schimb de terenuri fără 
o evaluare ANEVAR a terenului. 
 D-l secretar arată că, terenurile au fost evaluate şi există documente prin care a 
fost stabilită atât valoarea din punct vedere silvic, cât şi evaluarea imobiliară a 
acestora, şi au stat la baza iniŃierii hotărârii prin care se aprobă realizarea schimbului 
de terenuri, care a fost revocată în urmă cu câteva şedinŃe. Totodată, d-l secretar arată 
că, prin acest proiect de hotărâre se solicită acordul proprietarului în vederea scoaterii 
definitive a terenului, urmând ca ulterior, după obŃinerea avizului de la I.T.R.S.V să se 
propună realizarea schimbului efectiv. 
 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, acesta întrunind 10 voturi „pentru”, iar 7 
consilieri s-au abŃinut de la vot (Ardelean  Alina, Ileasă Talida, Petre Radu, Pîndărelu 
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Nicolae, Roşu Mircea, Todea Cornel şi łambă Alin). 
 D-l secretar arată că, proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu a întrunit 
cvorumul legal de 2/3 prevăzut de lege. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l consilier Călinescu Cristian expune motivele 
iniŃierii proiectului de hotărâre privind conferirea unui titlul de cetăŃean de onoare al 
municipiului Orăştie.  
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-nii consilieri Călinescu Cristian şi Roşu Mircea arată că, în comisia pentru 
administraŃie locală şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, a iniŃiat acest proiect de hotărâre ca o 
recunoaştere pentru activitatea didactică deosebită depusă de cel care a fost profesorul 
Ioan Valeriu Aristotel pentru cele 10 generaŃii de elevi pe care i-a avut de-a lungul 
carierei. 
 D-na consilier Dumitru Angela arată că, aceste lucruri ar trebui să le facem 
atunci când asemenea oameni sunt încă în viaŃă. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, profesorul Ioan Valeriu Aristotel, ca de altfel 
şi alŃi dascăli au fost şi vor fi un model pentru noua generaŃie de cadre didactice şi 
trebuie să îi apreciem pentru ceea ce au făcut prin activitatea lor. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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.164/2015 privind conferirea unui titlul de cetăŃean de 
onoare al municipiului Orăştie.  
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea anexei la H.C.L nr.147/2015 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor 
Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, Comisiile de 
Evaluare şi Asigurarea CalităŃii şi pentru Combaterea ViolenŃei ale unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2015/2016.   
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Călinescu Cristian prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Roşu Mircea arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia pentru 
învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte nu a avizat proiectul de hotărâre. 
 D-l consilier łambă Alin arată că, Şcoala Gimnazială „Dr.A.Vlad” a solicitat 
printr-o adresă consultanŃă juridică din partea Inspectoratului Şcolar JudeŃean 
Hunedoara în această problemă, care arată că, din cele două locuri repartizate 
Consiliului local, un loc va fi rezervat reprezentantului Consiliului JudeŃean. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, se 
prevede că, în cazul şcolilor speciale, Consiliul JudeŃean are dreptul la un reprezentant 
în consiliul de administraŃie al acestor unităŃi de învăŃământ. În cazul Şcolii 
Gimnaziale „Dr.A.Vlad”, aceasta nu este şcoală specială şi deci nu sunt aplicabile 
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prevederile referitoare la şcolile speciale. 
 D-na consilier Mariş Daniela arată că, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” 
există doar 2 clase speciale, cu un număr de 20 de elevi. 
 D-l consilier Roşu Mircea consideră că, mai mult ca sigur răspunsul 
Inspectoratului Şcolar JudeŃean se referă la numărul de membri pe care trebuie să îl 
aibă consiliul de administraŃie al unitatii de învăŃământ. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi respins cu 12 voturi „împotrivă”, iar 5 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
  La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinŃe construite din fonduri ANL 
situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii 
contractelor de închiriere. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.165/2015 privind aprobarea a două schimburi de locuinŃe 
construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul 
Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere. 
   În continuare, d-l secretar dă citire adresei nr.3662/13.10.2015 a Şcolii 
Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie prin care se aduce la cunoştinŃă că, d-l consilier 
Todea Cornel a înregistrat un număr de 3 absenŃe nemotivate de la şedinŃele 
Consiliului de AdministraŃie al unităŃii de învăŃământ şi ca atare prin aplicarea 
prevederilor art.8, alin.(1), lit.a din Ordinul M.E.N nr.4619/2014 pierde calitatea de 
membru în Consiliul de AdministraŃie. Totodată, se mai arată că, având în vedere 
necesitatea unui singur consilier local în Consiliul de AdministraŃie pentru anul şcolar 
2015/2016 şi se menŃionează activitatea deosebită şi responsabilă a celuilalt consilier 
local  d-na prof.Mariş Daniela LetiŃia. D-l secretar arată că, prin H.CL nr.147/2015 au 
fost desemnaŃi reprezentanŃii Consiliului local al municipiului Orăştie în consiliile de 
administraŃie al unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiu, iar conform 
acesteia, cei doi reprezentanŃi ai Consiliului Local în C.A al Şcolii Gimnaziale 
„Dr.A.Vlad” au fost desemnaŃi d-na consilier Mariş Daniela LetiŃia şi d-l consilier 
Bulz Dionisie. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări-interpelări, d-l primar doreşte să 
supună atenŃiei Consiliului local posibilitatea de achiziŃiona de la lichidator activele 
SC Green Waste Managament SRL Bucureşti şi anume halele şi platforma, terenul pe 
care sunt amplasate fiind proprietatea municipiului Orăştie şi daca considerăm că este 
oportun să înaintăm o scrisoare de intenŃie prin care propunem un preŃ ce suntem 
dispuşi să îl plătim în acest sens. În aceeaşi ordine de idei, d-l primar arată că, a avut 
discuŃii cu reprezentanŃii Consiliului JudeŃean Hunedoara cu privire la înfiinŃarea unui 
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punct de depozitare temporar al deşeurilor şi în acest sens, cea mai buna locaŃie este 
cea unde a funcŃionat SC G.W.M SRL Bucureşti. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, în principiu suntem de acord şi dacă se 
poate ca în respectiva scrisoare să fie inclusă şi oferta pentru cumpărarea tribunei 
aferente stadionului „DACIA” Orăştie. 
 D-l secretar arată că, nu se poate solicita prin aceeaşi scrisoare şi achiziŃionarea 
tribunei stadionului, însă se poate face o altă scrisoare prin care să solicităm acest 
lucru, întrucât sunt 2 propuneri diferite. 
 D-l primar arată că, a avut o discuŃie cu reprezentantul firmei care administrează 
bunurile SC G.W.M SRL Bucureşti şi preŃul solicitat este în jurul sumei de 400.000 
EURO, pentru hale, platforma şi împrejmuire, iar suma pe care suntem dispuşi să o 
plătim este cuprinsă între 150.000 şi  200.000 EURO. 
 D-l consilier Ploeşteanu Flaviu arată că, lichidatorul în situaŃia în care după mai 
multe licitaŃii nu este vândut la preŃul solicitat, scade preŃul şi când valoarea activelor 
administrate scade sub jumătate din preŃul solicitat iniŃial, poate supune aprobării 
Adunării Generale a Creditorilor, acceptarea ofertei cu preŃul cel mai bun. 
 D-l primar este de părere că, mai mult de 150.000 EURO plus TV.A nu suntem 
dispuşi să plătim şi dacă suntem cu toŃii de acord, atunci vom trece în scrisoare acest 
preŃ. Totodată, d-l primar întreabă ce valoare vom trece pentru achiziŃionarea tribunei 
stadionului. D-l consilier Molocea Mihai este de părere că, preŃul pe care suntem 
dispuşi să-l achităm să nu depăşească    50 % din valoarea de inventar a imobilului. 
 D-l consilier Munteanu Alexandru consideră că, ar trebui sa se solicite prin 
respectiva scrisoare şi intenŃia de a achiziŃiona şi spatiile de la intrarea stadionului şi 
care în prezent sunt închiriate unui comerciant. 
 D-l consilier Călinescu Cristian arată că în luna august a fost depusă de  către d-l 
senator Păran Dorin o cerere prin care solicită închirierea unui spaŃiu în care să 
funcŃioneze un cabinet parlamentar şi întreabă pe d-l primar de ce nu i s-a răspuns nici 
după 60 de zile de la depunerea cererii. 
 D-l primar arată că, cel mai în măsură să dea un răspuns este d-l director Hosu 
Radu, care este mai în temă decât dânsul. D-l director Hosu Radu arată că, în 
momentul de faŃă nu poate oferi un răspuns, se va documenta cu privire la această 
problemă şi se va răspunde la cererea respectivă. 
 D-l primar arată că, d-l senator Păran Dorin are alocat un spaŃiu, au fost făcute 
decontări de către Parlamentul României pentru acel spaŃiu din str.N.Bălcescu. 
 D-l consilier Călinescu Cristian îl întreabă pe d-l primar care este valoarea lunară 
a cheltuielilor cu privire la colectarea şi transportul deşeurilor menajere urbane şi dacă 
din încasarea taxei de salubrizare sunt acoperite costurile.  
 D-l primar arată că, valoarea cheltuielilor cu privire la deşeurile menajere este de 
120.000 lei/lună şi această sumă se acoperă din taxa de salubrizare încasată de la 
persoanele fizice şi juridice. Totodată, dânsul arată că, din discuŃiile purtate cu 
reprezentanŃii Consiliului JudeŃean, după cele mai optimiste previziuni deponeul 
ecologic va fi dat în exploatare în primăvara anului viitor, dar mai mult ca sigur nu se 
va putea respecta acest termen, lucrările sunt finalizate în proporŃie de 99 %, dar mai 
trebuie aprobat caietul de sarcini de către toate unităŃile administrativ-teritoriale din 
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judeŃ şi ulterior va fi stabilit operatorul regional care va opera în rampă, dar 
procedurile nu au fost încă demarate. D-l primar mai arată că, deşeurile menajere, nu 
le mai ducem la Cristian, urmare a unui control efectuat de Garda de Mediu Sibiu, si 
s-a găsit soluŃia depozitării acestora în rampa de la Vulcan, însa operaŃiunile sunt 
destul de greoaie, maşinile neputând intra până în rampă. Cu privire la taxa de 
salubrizare, mai mult ca sigur vom avea o şedinŃă de îndată în care vom supune 
dezbaterii stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 şi intenŃia este de a 
stabili plata taxei de salubrizare doar pe primele 6 luni ale anului viitor, fiindcă după 
darea în folosinŃă a deponeului ecologic, operatorul va stabili noul tarif pentru 
colectarea şi depozitarea deşeurilor în respectiva rampă.      
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                        Secretar,                                                
              Pîndărelu Nicolae         jr.Teodor Iordan 
 
    


