
 1 

 
           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 23.11.2017 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 Sunt prezenŃi la şedinŃă toŃi cei 19 consilieri. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 16.11.2017 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. 
Întrucât nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 2.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare 
a locurilor de joacă şi agrement din municipiul Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.3 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 5.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.44 situat în 
blocul nr.36, str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.47 situat în 
blocul nr.36, str.Pricazului din  municipiul Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în 
imobilul din municipiul Orăştie, str.Victoriei, nr.2. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune 
nr.10713/2014. 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – “ConstrucŃie de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, 
specialişti din sănătate, regim de înălŃime P+2E+M cu 10 unităŃi locative în 
Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de 
urbanism local. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuinŃe P+M, OperaŃiuni notariale 
privind circulaŃia imobiliară – parcelare, str.Mureşului, zona Cimitir Nou, Municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local.  
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 11.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul 
Orăştie în prelungirea str.V.Alecsandri din Municipiul Orăştie. 
 12.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada 
decembrie 2017 – februarie 2018. 
 13.Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietatea municipiului Orăştie. 
 14.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 XLVIII-a. 
 15.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării „Pomul de 
Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2017  în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din 
Municipiul Orăştie. 
 17.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării „Revelionul în 
stradă”.  
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de 
intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare, 
modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie”. 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi 
dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a 
cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi neeligibile). 
 20.Discutarea plângerii prealabile a d-lui Drăghiciu Florin-Victor înregistrată sub 
nr.14.239/02.11.2017.  
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate. 
 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 2017. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam 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.247/2017 privind aprobarea rectificării bugetului 
local al municipiului Orăştie pe anul 2017. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 
2017 aprobat prin HCL nr.78/2017. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri łambă Alin Adam şi Stănculesc Valentin Silviu dau citire, pe 
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi 
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comerŃ. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că se propune achiziŃionarea a               5 
imprimante de birou, iar valoarea de achiziŃionare este de 17.605 lei şi întreabă ce fel 
de imprimante sunt fiindcă valoarea este destul de mare pentru acest tip de 
imprimanta. I se răspunde de către d-na director Jorza Lucia, care arată că, ca este 
vorba de imprimante multifuncŃionale, care au funcŃii de scanare şi copiere, iar 
acestea au un preŃ de achiziŃie care a fost luat de pe SEAP. 
 D-l consilier Molocea Mihai întreabă câte şi cel fel de felicitări se vor achiziŃiona 
având în vedere că este prevăzută suma de 5.500 lei, care este o valoare foarte mare. 
 D-l primar arată că, felicitările se vor trimite colaboratorilor Primăriei este vorba 
de 150 exemplare, iar în ceea ce priveşte suma, cu siguranŃă, este o greşeală. 
 D-na ec.Opra Ramona arată că, a luat legătura telefonic cu colega  care a 
întocmit materialele şi este o greşeala de redactare, suma este 550 lei. 
 D-l consilier Molocea Mihai propune modificarea poziŃiei nr.212 – „Felicitări” 
din Programul anual în sensul corectării sumei care este de 550 lei. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului si a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai este de supus la vot si aprobat cu 
unanimitate de voturi.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 15 voturi „pentru” şi   4 
abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.248/2017 privind completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement 
din municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Iacob Dorin prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l viceprimar propune completarea art.3, alin.(1) din Regulament, cu o nouă 
litera „j”, care va avea următorul cuprins : InscripŃionarea pe fiecare echipament 
pentru agrement a vârstei utilizatorilor, a denumirii producătorului şi a tipului de 
echipament. 
 D-na consilier Chira Adriana propune ca pe panourile de informare de la locurile 
de joacă şi de agrement să fie menŃionate minimul şi maximul amenzilor ce pot fi 
aplicate pentru încălcarea prevederilor regulamentului. 
 D-l consilier Molocea Mihai arată că, locul de joacă din str.Pricazului a fost 
recent modernizat şi întreabă când va deveni funcŃional, din câte ştie trebuia dat în 
folosinŃă în 15 noiembrie şi care sunt motivele care au condus la acest lucru. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, pentru o cât mai bună exploatare este necesar a 
se amenaja o alee de acces, deoarece se intră cu noroi din zona verde, precum şi 
montarea unui gard împrejmuitor care să nu permită accesul în afara orarului de 
funcŃionare. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, firma care a executat lucrarea 
pentru a oferi garanŃie, ne-a comunicat că trebuie respectate anumite condiŃii de 
exploatare. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea celor 
două amendamente şi a  proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
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 Cele două amendamente sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind aprobate în 
unanimitate. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.249/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi utilizare a locurilor de joacă şi agrement din municipiul Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.3 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 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.250/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei 
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.3 din 
municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
atribuirea cu chirie a apartamentului nr.44 situat în blocul nr.36, str.Pricazului din 
municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu 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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.251/2017 privind atribuirea cu chirie a apartamentului 
nr.44 situat în blocul nr.36, str.Pricazului din municipiul Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.47 situat în blocul nr.36, 
str.Pricazului din  municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu 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 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.252/2017 privind atribuirea cu chirie a apartamentului 
nr.47 situat în blocul nr.36, str.Pricazului din  municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind atribuirea cu chirie a unui apartament situat în imobilul din municipiul 
Orăştie, str.Victoriei, nr.2. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu 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 
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este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.253/2017  privind atribuirea cu chirie a unui 
apartament situat în imobilul din municipiul Orăştie, str.Victoriei, nr.2. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.10713/2014. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, respectivul contract a fost încheiat în anul 
2014, una dintre clauze prevede că, dacă după 3 luni nu se plăteşte redevenŃa, 
contractul se poate rezilia, iar după 1 an de la semnare, daca nu au fost demarate 
lucrările de construcŃie se retrage concesiunea. Dânsul întreabă, care sunt motivele 
pentru care nu a fost reziliat până în momentul de faŃă contractul, de ce a trebuit să 
lăsăm să se acumuleze o asemenea datorie de către concesionar. 
 D-l secretar arată că, fostului concesionar i s-a comunicat în 7 ianuarie 2016 că i 
s-a reziliat de drept contractul de concesiune pentru neîndeplinirea clauzelor 
contractuale, dar nu s-a prezentat pentru încheierea unui act adiŃional, fiind plecat în 
străinătate. 
 Ulterior, terenul a fost concesionat prin licitaŃie publică în data de 04.04.2017, 
iar noul concesionar nu poate nota concesiunea fără o hotărâre de reziliere a vechii 
concesiuni. 
 D-l consilier Bulz Dionisie propune rezilierea contractului şi calcularea debitului 
să fie făcută la 3 luni şi să fie plătită suma rezultată. 
 D-l consilier Stoica Constantin consideră că, acest contract ar fi trebuit reziliat 
după 3 luni sau în cel mai nefericit caz, după maxim un an. 
 D-l secretar arată că, nu putem să stabilim să îi fie încasată suma restantă doar 
după primele 3 luni, dacă am aproba acest lucru, Curtea de Conturi, ne va imputa 
faptul nerecuperării sumei datorate până la data rezilierii contractului. Debitul fostului 
concesionar este mare, fiindcă pe lângă redevenŃa datorată până la data comunicării 
rezilierii, au curs şi penalităŃi de întârziere. 
 D-l consilier Sechi Dan este de părere că, dacă terenul a fost concesionat altei 
persoane, să se calculat debitul doar până la data semnării noului contract şi nu până 
la momentul actual.    
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului si a proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot fiind consemnate 6 
voturi „pentru” şi 13 voturi „împotrivă”. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o 
abŃinere. 
 Se adoptă Hotărârea nr.254/2017 privind aprobarea rezilierii contractului de 
concesiune nr.10713/2014. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “ConstrucŃie de 
locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, specialişti din sănătate, regim de înălŃime 
P+2E+M cu 10 unităŃi locative în Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16, JudeŃul 
Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local.  
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 D-l ing.Tudoraşcu Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, 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.255/2017 privind aprobarea documentaŃiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal – “ConstrucŃie de locuinŃe pentru tineri destinate 
închirierii, specialişti din sănătate, regim de înălŃime P+2E+M cu 10 unităŃi locative în 
Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de 
urbanism local. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
“Construire ansamblu de locuinŃe P+M, OperaŃiuni notariale privind circulaŃia 
imobiliară – parcelare, str.Mureşului, zona Cimitir Nou, Municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local. 
 D-l ing.Tudoraşcu Mircea dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism. 
 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.256/2017 privind aprobarea documentaŃiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuinŃe P+M, OperaŃiuni notariale 
privind circulaŃia imobiliară – parcelare, str.Mureşului, zona Cimitir Nou, Municipiul 
Orăştie, JudeŃul Hunedoara” şi a Regulamentului de urbanism local.  
  În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
acceptarea donaŃiei unui teren situat în municipiul Orăştie în prelungirea 
str.V.Alecsandri din Municipiul Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu 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. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.257/2017 privind acceptarea donaŃiei unui teren situat 
în municipiul Orăştie în prelungirea str.V.Alecsandri din Municipiul Orăştie. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada decembrie 2017 – 
februarie 2018. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale în 
vederea alegerii preşedintelui de şedinŃă pe perioada sus amintită. 
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 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu îl propune pe d-l consilier łambă Alin 
Adam. 
 D-na consilier Chira Adriana îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie. 
 Propunerea d-lui consilier Stănculesc Valentin Silviu se supune la vot, fiind 
cosemnate 12 voturi „pentru”, iar 7 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Propunerea d-nei consilier Chira Adriana este supusă la vot, fiind consemnate 5 
voturi „pentru”, iar 14 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 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 16 voturi „pentru” şi   3 
abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.258/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe 
perioada decembrie 2017 – februarie 2018. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 
municipiului Orăştie. 
 D-l secretar Teodor Iordan dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei 
economice arătând că în urma discuŃiilor purtate, comisia propune următoarele 
amendamente:  
 - o cantitate de 6 m.c pe care cetăŃenii o pot achiziŃiona pe fiecare număr 
cadastral (gospodărie). 
 - d-l consilier Paşca Ioan a propus ca familiile domiciliate la bloc să nu mai 
beneficieze de lemn de foc, cu excepŃia blocurilor care nu sunt racordate la gaze 
naturale. 
 - pentru materialul lemnos fasonat la cioată se propune un preŃ de            88 
lei/m.c ; 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, a făcut respectiva propunere, întrucât în anii 
anteriori, au fost unele persoane care locuiesc la bloc, care au cumpărat bonuri de 
lemne pentru foc, iar ulterior le-au vândut la un preŃ mai mare persoanelor care erau 
interesate, deci propunerea dânsului se referă doar la lemnul de foc, cei de la blocuri 
putând achiziŃiona în schimb lemn pentru construcŃii. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă preŃurile care ne sunt 
propuse spre aprobare au fost stabilite de comun acord cu ocolul silvic sau nu. 
 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, Ocolul Silvic a înaintat nişte preŃuri, unele 
fiind mai mari comparativ cu cele care sunt în proiectul de hotărâre pe care l-a iniŃiat 
şi mai sunt propunerile comisiei economice. Totodată, dânsul a propus ca preŃului de 
referinŃă al lemnului de foc să  i se aplice un coeficient de 0,6% faŃă de anul trecut şi 
nu cel de 1,6 % cum a propus ocolul silvic, iar cantitatea de lemn de foc pe care 
populaŃia va putea să o achiziŃioneze sa fie de 6.130 m.c, care este mai mare decât cea 
înaintată de ocolul silvic. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă vom aproba aceste preŃuri, 
ocolul silvic va înregistra un profit la finele anului viitor sau va intra în faliment. 
 Preşedintele de şedinŃă îi dă cuvântul d-lui ing.Cristea Ioan, şeful Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie. Dânsul arată că, actualul consiliu 
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de administraŃie prin contractul de management   şi-a asumat şi şi-a propus 
îndeplinirea unor indicatori de performanŃă, care au legătură cu preŃurile şi cantităŃile 
ce au fost înaintate spre aprobare Consiliului local şi care au fost fundamentate pe 
situaŃia actuală. 
 D-l primar este de părere că, dacă Consiliul de administraŃie nu este în stare să îşi 
îndeplinească mandatul să îşi înainteze demisia. 
 D-l ing.Cristea Ioan arată că, problemele nu sunt în legătură cu preŃul de 
valorificare, ci la cantităŃi, când a fost asumat contractul de  management de către 
Consiliul de administraŃie, nu era o problemă cu asigurarea cantităŃii lemnului de foc 
pentru populaŃie, în anii trecuŃi nu au fost cereri mai mari faŃă de cantitatea propusă, 
care nu a depăşit 5.000 mc, însă de anul  trecut a crescut cererea pentru această 
categorie de produse.  
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă la aceste preŃuri se va 
înregistra un profit sau se va merge pe pierdere. I se răspunde de către d-l ing.Cristea 
Ioan care arată că, mai mult ca sigur se va obŃine un profit mult mai mic comparativ 
cu cele din anii precedenŃi. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, se propune scăderea preŃurilor de 
valorificare, în schimb va creşte cantitatea de lemn de foc pentru populaŃie. 
 D-l secretar arată că, actualul consiliu de administraŃie constituit în baza O.U.G 
nr.109/2011 privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice şi-a asumat un 
contract de mandat şi se poate cerere demisia acestuia doar în cazul în care nu îşi 
îndeplineşte mandatul, până atunci nu sunt motive din punct de vedere legal. 
 D-l primar îl întreabă pe d-l ing.Cristea Ioan care este cheltuiala pe hectar cu 
administrarea şi paza fondului forestier. 
 D-l ing.Cristea Ioan arată că, la finele anului trecut ocolul silvic a înregistrat un 
profit de 900.000 lei, însă nu poate da un răspuns la întrebarea adresată de d-l primar, 
fiindcă nu are la îndemâna un asemenea calcul. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, la începutul anului când a fost aprobat 
bugetul de venituri şi cheltuieli al ocolului silvic, au fost discuŃii intense în legătură cu 
preŃurile pe care populaŃia este nevoită să îl plătească, atunci ca şi acum d-l 
ing.Cristea Ioan s-a plâns că este greu să îşi realizeze bugetul şi a dat de înŃeles că îşi 
va înainta demisia, nu îl opreşte nimeni să facă acest lucru. Totodată, dânsul întreabă 
câŃi membri are Consiliul de administraŃie şi care este indemnizaŃia care o încasează 
lunar un membru. 
 D-l secretar arată că, fiecare unitate administrativ-teritoriala care este în asociaŃie 
şi-a desemnat câte un reprezentant şi cate un reprezentant de la I.T.R.S.V şi A.J.F.P 
Hunedoara. 
 D-l primar arată că, indemnizaŃia pe care o încasează lunar membrii Consiliului 
de administraŃie e mai mare decât cea a aleşilor locali. Aşa cum   s-a procedat şi în 
cazul consiliului de administraŃie al SC Activitatea Goscom SA, unde au fost 
diminuate indemnizaŃiile, acelaşi lucru putem propune şi la ocolul silvic. 
 D-l secretar arată că, în ceea ce priveşte cuantumul indemnizaŃiei, Consiliul local 
poate hotărî doar cu privire la reprezentantul nostru, dacă aceasta vă rămâne aceeaşi 
sau va fi diminuată. 
 D-l primar arată că, în viitoare şedinŃă va iniŃia un proiect de hotărâre prin care 
va propune diminuare indemnizaŃiei reprezentantului Consiliului local Orăştie în 
Consiliul de administraŃie al R.P.L Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A Orăştie.    
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 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentelor 
comisiei economice şi a proiectului de hotărâre este de      10 voturi. 
 Amendamentele comisiei economice sunt supuse, pe rând, la vot, acestea fiind 
aprobate cu unanimitate de voturi. 
 D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentelor, art.3 al proiectului de 
hotărâre va fi completat, cu două noi aliniate, care vor avea următorul conŃinut :  
 „(2) CetăŃenii municipiului Orăştie vor putea achiziŃiona o cantitate de      6 m.c 
lemn pentru foc pe fiecare gospodărie. 
 (3) Familiile domiciliate la bloc nu vor putea achiziŃiona lemn pentru foc, cu 
excepŃia blocurilor care nu sunt racordate la reŃeaua de gaze naturale”.   
 De asemenea art.4, alin.(1) se va modifica având următorul cuprins : 
 „Se aprobă preŃurile pentru vânzarea directă către populaŃie a lemnului fasonat, 
după cum urmează : 
- pentru material lemnos fasonat la cioată          - 88 lei/mc 
- transport la domiciliu           - 130 lei/mc 
- transport la domiciliu din platforme primare         - 180 lei/mc 
- pentru material lemnos vândut din depozitul ocolului   - 200 lei/mc 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată şi completată este supus la vot si 
aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.259/2017 privind modul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului Orăştie. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arata 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 
XLVIII-a. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, 
în comisia economică şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai consideră că, acŃiunile culturale din păcate sunt tot 
mai politizate şi care sunt dictate de către d-l primar, fiind invitaŃi doar anumiŃi artişti 
agreaŃi de actuala conducere. 
 D-l viceprimar arată că, în urma alegerilor care au avut loc în vara anului trecut, 
cetăŃenii au acordat credit d-lui primar şi consilierilor locali şi Ńine să îl contrazică pe 
d-l consilier Molocea Mihai arătând că, mâine are loc un eveniment organizat de 
Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” şi nu crede că, d-l primar i-a dictat d-lui director Bulz 
pe cine să invite şi pe cine nu. 
 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 15 voturi „pentru” şi   4 
abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.260/2017  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 XLVIII-a. 
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 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2017 în 
vederea organizării manifestării „Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam 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 cu 13 voturi „pentru” şi   6 
abŃineri. 
 Este adoptată Hotărârea nr.261/2017 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării 
„Pomul de Crăciun din Orăşelul Copiilor”. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie 
pe anul 2017  în vederea organizării Galei Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie. 
 D-l ing.Pistol Eugen dă citire raportului întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, 
în comisia economică şi în comisia pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte, 
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 13 voturi „pentru” şi 6 abŃineri. 
 Este adoptată Hotărârea nr.262/2017 privind alocarea unei sume de bani din 
bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării Galei 
Tinerilor Sportivi din Municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în 
vederea organizării manifestării „Revelionul în stradă”.  
 D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam 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 cu 13 voturi „pentru” şi   6 
abŃineri. 
 Se adoptă Hotărârea nr.263/2017  privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2017 în vederea organizării manifestării 
„Revelionul în stradă”.  
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare şi dotare 
cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din municipiul Orăştie”. 
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 D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam 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.264/2017 privind aprobarea documentaŃiei de avizare 
a lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din 
municipiul Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar arata motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada 
Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi 
neeligibile). 
 D-na ec.Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
AsistenŃă Socială Orăştie. 
 D-l consilier łambă Alin Adam 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.265/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, 
modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie” 
şi a cheltuielilor legate de proiect (eligibile şi neeligibile).   
 La punctul 20 al ordinii de zi, d-l secretar dă citire plângerii prealabile 
înregistrată sub nr.14.239/02.11.2017 prin care d-l Drăghiciu Florin Victor solicită 
revocarea în totalitate sau parŃial a HCL nr.222/2017 privind modificarea 
organigramei şi ştatului de funcŃii ale Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” Orăştie, 
deoarece dânsul consideră că, în preambulul acesteia sunt invocate două hotărâri de 
Consiliu, respectiv HCL nr.102/2014, care se referă la reabilitarea imobilului Casei de 
Cultură, fără a se lua în considerare patrimoniul acesteia, precum şi HCL nr.42/2016 
prin care au fost suspendate activităŃile din sala de spectacole, care nu mai prezenta 
siguranŃă, însă activitatea culturală nu a fost suspendată, fiind organizate manifestări 
şi spectacole, care sunt susŃinute cu baza materială din dotare, respectiv patrimoniul 
mobil, care nu a fost avut în vedere. În concluzie, dânsul solicită revocarea în 
totalitate, fie parŃial, în sensul reducerii postului la ½ normă, astfel încât să fie 
asigurată, totuşi, gestionarea corespunzătoare a bunurilor Casei de Cultură „Alexandru 
GrozuŃă” Orăştie. Totodată, d-l secretar arată că, motivele invocate nu sunt temeinice, 
aceasta a fost adoptată fiind respectată legislaŃia în materie şi s-a discutat anterior cu 
d-l Drăghiciu Florin în legătura cu situaŃia dansului, de câte luni ar mai avea nevoie ca 
să se poată pensiona anticipat, însă acesta nu a venit cu niciun răspuns. În aceeaşi 
ordine de idei, d-l secretar mai arată că, a fost constituită o comisie pentru predarea-
preluarea inventarului, d-l Drăghiciu Florin a venit în prima zi, după care nu a mai 
fost prezent, deci nu a predat nici până în prezent inventarul.  
 Preşedintele de şedinŃă  supune la vot plângerea prealabilă, aceasta fiind respinsă 
cu unanimitate de voturi. 



 12 

 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Sechi Dan Mihail arată că, în perioada 
următoare se vor împlini 15 ani de la înfrăŃirea Municipiului Orăştie cu oraşul 
Helmstedt din Germania, acesta din urmă în cursul acestor ani a susŃinut prin diferite 
forme municipalitatea noastră şi întreabă pe d-l primar dacă se va da curs invitaŃiei de 
a participa la evenimentele care vor fi organizate de către partea germană. 
 D-l primar arată că, nu va putea onora această invitaŃie, programul foarte încărcat 
pe care îl are nu îi permite să participe, sunt multe proiecte ce au fost demarate pe 
plan local şi nu are timpul necesar pentru a onora această invitaŃie. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                       Secretar, 
                   jr.Paşca Ioan                                            jr.Teodor Iordan 


