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            ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 03.08.2018 cu ocazia şedinŃei 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 Cîndea 
LenuŃa Aurelia, Paşca Ioan şi łambă Alin Adam. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi mass-media 
locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 26 iulie 2018 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-l secretar Teodor Iordan solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea 
preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier Paşca Ioan, care a fost ales să conducă 
şedinŃele Consiliului pe o perioadă de 3 luni, nu este prezent. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae propune la preşedinte de şedinŃă pe d-l consilier 
Stănculesc Valentin Silviu. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.176/2018 privind alegerea preşedintelui şedinŃei de 
îndată din data de 03.08.2018. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă 
următorul proiect al ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici în vederea realizării de lucrări exterioare şi branşamente utilităŃi 
(apă, canal, gaz, energie electrică, telefonie, etc.) pentru obiectivul de investiŃii – 
„Construire locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, specialişti din sănătate” în 
Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16, JudeŃul Hunedoara. 
 Proiectul ordinii de zi se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind  aprobarea 
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării de 
lucrări exterioare şi branşamente utilităŃi (apă, canal, gaz, energie electrică, telefonie, 
etc.) pentru obiectivul de investiŃii – „Construire locuinŃe pentru tineri destinate 
închirierii, specialişti din sănătate” în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16, JudeŃul 
Hunedoara. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă suma din documentaŃie este 
doar pentru aducerea utilităŃilor la exteriorul clădirii, sunt prevăzute în suma 
respectiva si pentru aducerea acestora în incinta locuinŃelor sau ulterior vor fi alte 
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cheltuieli pentru acest lucru. 
 D-na ec.Opra Ramona arată suma prevăzută în devizul general este pentru 
introducerea utilităŃilor inclusiv în locuinŃe şi nu doar pentru a fi aduse până la imobil. 
 D-l secretar arată că, în devizul general sunt detaliate lucrările pentru care este se 
solicită suma respectivă. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, dacă suma respectivă este doar 
pentru aducerea utilităŃilor lângă clădire este o sumă destul de mare fiind necesar 
ulterior să alocăm bani pentru introducerea acestora. 
 D-na ec.Opra Ramona arată că, finanŃarea lucrărilor aferente proiectului se 
suportă de către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, din documentaŃie reiese clar că 
suma este doar pentru aducerea utilizaŃilor, pentru branşamente fiind necesară alte 
sume. 
 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 10 voturi „pentru” şi 6 abŃineri. 
 Este adoptată Hotărârea nr.177/2018 privind  aprobarea studiului de fezabilitate 
şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării de lucrări exterioare şi 
branşamente utilităŃi (apă, canal, gaz, energie electrică, telefonie, etc.) pentru 
obiectivul de investiŃii – „Construire locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, 
specialişti din sănătate” în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16, JudeŃul 
Hunedoara. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, s-au abŃinut de la vot, întrucât nu au 
fost oferite toate informaŃiile tehnice pentru a se putea vota în cunoştinŃă de cauză. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă această şedinŃă a fost 
convocată cu respectarea condiŃiile prevăzute de lege nefiind vorba de o problema de 
forŃă majoră sau alte urgenŃe. 
 D-l secretar arată că, au fost întrunite elementele stipulate în legea administraŃiei 
publice locale, deoarece proiectul de hotărâre care a fost supus dezbaterii reprezintă 
un interes major pentru comunitate, ni s-a solicitat de către AgenŃia NaŃională pentru 
LocuinŃe să le comunicăm cât mai urgent hotărârea respectivă şi Ńinând cont de acest 
fapt, a fost convocată această şedinŃă de îndată. 
   
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, s-a votat pentru o investiŃie pentru 
comunitatea noastră, d-l consilier Sechi Dan Mihail, care este medic, s-a abŃinut ca şi 
restul colegilor dânsului, pe d-l doctor nu îl interesează probabil o astfel de investiŃie, 
ci doar să existe bani pentru plata salariilor. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar,                                                
      prof.Stănculesc Valentin Silviu                         jr.Teodor Iordan 


