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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 28 mai 2020 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 ŞedinŃa Consiliului local se desfăşoară prin mijloace electronice, printr-o platformă 
online de videoconferinŃă, iar la apelul nominal al preşedintelui de şedinŃă sunt prezenŃi 17 
consilieri. Lipseşte d-na consilier local Ardelean Dana Alina.  
 La şedinŃă participă viceprimar prof.łambă Alin Adam, secretar general Teodor 
Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 30 aprilie 2020 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor locali, d-l secretar general Teodor Iordan întreabă dacă există 
obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu există obiecŃii procesul verbal este supus la vot şi 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier local łambă Alin Adam prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :   
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului 
Orăştie pe anul 2020. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la aprobarea 
Proiectului şi  a cheltuielilor legate de proiectul „MODERNIZAREA 
AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL 
ORĂŞTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE ŞI MOBILARE”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a 
organigramei şi statului de funcŃii ale Spitalului Municipal Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren intravilan în 
vederea construirii în municipiul Orăştie, str.M.Kogălniceanu, nr.75 a unei biserici 
ortodoxe cu hramul „Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Gură de Aur”. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii contribuŃiei pentru economia 
circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfăşoară 
activităŃile de colectare şi transport a deşeurilor. 
 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune 
pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Eroilor, care expiră 
în luna iunie 2020. 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită 
prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul Orăştie, 
str.Pricazului. 
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 8.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe situată în 
str.Primăverii, nr.8 din municipiul Orăştie.  
 9.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale 
Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăştie. 
 10.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în 
municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n. 
 11.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
al d-lui PAŞCA IOAN şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 
 12.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari. 
 13.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie – 
august 2020. 
 14.Discutarea plângerii prealabile formulată de Tăbăcaru Iulia – Elena şi Tăbăcaru 
Beniamin înregistrată sub nr.4065/02.04.2020 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii „Lucr ări de reabilitare tehnologică a staŃiei 
de tratare a apei, în Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 16.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în 
municipiul Orăştie, str.Pricazului, f.n. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului Orăştie pe anul 
2020. 
 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru activităŃi economico-
financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă în cazul în care banii nu sunt încă primiŃi, 
iar suma este dată doar cu aproximaŃie putem să facem rectificarea bugetară. I se răspunde 
de către d-na director Jorza Lucia care arată că, rectificarea bugetară se face în baza 
contractelor, noi avem încheiate contracte şi s-a solicitat de la Centru de Formare IniŃială 
şi Continua şi de la Hotel Dacor sumele pentru persoanele care au fost cazate până la acea 
dată în aceste locaŃii, în momentul de faŃă nu mai sunt alte persoane cazate, dacă vor mai 
apărea cazuri, atunci se va veni cu o rectificare bugetară în acest sens. În aceeaşi ordine de 
idei, arată că, este o procedură de durată, până se solicită şi se decontează banii trebuie 
încheiată luna, iar până în data de 5 a lunii următoare trebuie să comunicăm decontul către 
DirecŃia de Sănătate Publică Hunedoara, doar pe sfârşitul lunii primim banii, deci durează 
aproximativ 3 săptămâni până ne sunt viraŃi banii. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă ce se întâmplă dacă nu se vor primi banii 
de la DirecŃia de Sănătate Publică Hunedoara?.  
 D-na director Jorza Lucia arată că, dacă nu vor fi viraŃi banii de la DirecŃia de 
Sănătate Publica Hunedoara, probabil nu vom plăti, însemnă că e posibil să găsească ceva 
în neregulă, până în momentul de faŃă nu au fost probleme cu deconturile care au fost 
trimise către aceştia. Totodată, mai arată că, nu putem să prindem sumele în rectificare 
doar după ce ne virează banii, fiindcă ar dura foarte mult până am plăti sumele către 
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beneficiari, oricum durează o lună de zile până le plătim pentru serviciile prestate. 
 D-l secretar general 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.62/2020 privind aprobarea rectificării bugetului  local al 
municipiului Orăştie pe anul 2020. 
 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiectul „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 
SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂŞTIE PRIN DOTARE, 
ECHIPARE ŞI MOBILARE”. 
 D-na ec.Achim Graziela, manager al Spitalului Municipal Orăştie prezintă raportul 
întocmit de această instituŃie. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 
 D-l secretar general 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.63/2020 privind modificarea HCL nr.115/2018 referitoare la 
aprobarea Proiectului şi  a cheltuielilor legate de proiectul „MODERNIZAREA 
AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL 
ORĂŞTIE PRIN DOTARE, ECHIPARE ŞI MOBILARE”. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
modificării structurii organizatorice, a organigramei şi statului de funcŃii ale Spitalului 
Municipal Orăştie. 
 D-l secretar general Teodor Iordan prezintă raportul întocmit de Spitalul Municipal 
Orăştie. 
 D-na consilier local Cîndea LenuŃa Aurelia arată că, în comisia pentru învăŃământ, 
sănătate, activităŃi social- culturale şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă cu ce dată sau lună se va modifica 
organigrama şi statul de funcŃii. I se răspunde de către d-l secretar general care arată că, 
organigrama se aproba cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu şi anume cu data 
de 1 iunie.  
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în cererea înaintata de Spitalul Municipal 
Orăştie se solicită aprobarea începând cu luna mai 2020. 
 D-l secretar general arată că, hotărârea de consiliu nu poate fi retroactivă, dar având 
în vedere că, hotărârea se va adopta în această luna, doar că ar fi trebuit trecut în proiectul 
de hotărâre termenul de intrare în vigoare. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că şi dacă ar fi fost trecut era discutabil şi 
această solicitare am fi putut să o discutăm în luna precedentă, fiindcă avizul de la 
minister este din luna martie sau aprilie. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, solicitarea Spitalului este ca organigrama 
să fie aprobată începând cu luna mai, urmând a se face un amendament în acest sens de 
către d-l viceprimar. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă putem să aprobăm retroactiv. I se 
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răspunde de către d-l secretar general care arată că, începând cu luna mai se poate, au mai 
fost adoptate hotărâri de genul acesta, în special cu privire la salarii. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina întreabă când va funcŃiona mamograful cu 
decontarea serviciilor de către Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate şi nu cu plată din 
partea pacienŃilor. I se răspunde de către d-l consilier local Sechi Dan Mihail, medic 
chirurg în cadrul Spitalului Municipal Orăştie, care arată că, în momentul de faŃă acesta 
funcŃionează pe contract adiŃional cu Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, 
după semnarea unui nou contract cu aceasta şi prevederea în cadrul acestuia şi a decontării 
serviciilor aferente mamografului de către aceasta instituŃie. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam propune modificarea articolului 1 al proiectului de 
hotărâre, în sensul modificării  structurii organizatorice a Spitalului Municipal Orăştie 
începând cu luna mai 2020. 
 D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, sunt pacienŃi care suferă de cancer şi 
au nevoie şi de mamograf şi de ecograf şi costurile pentru cele două sunt de peste 500 lei, 
aceştia au cheltuieli cu tratamentul şi aşa destul de mari şi întreabă dacă nu se poate 
urgenta pentru a se putea deconta de către Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara. 
 D-na manager Achim Graziela arată că, în momentul de faŃă nu putem fiindcă 
niciunul din medici nu are competenŃă de mamografie, la momentul în care am iniŃiat 
achiziŃionarea mamografului exista un medic, dar care ulterior    s-a transferat la altă 
unitate spitalicească. De asemenea, arată că, neavând medic cu competenŃă pe această 
specialitate, nu putem încheia un            contract pentru decontarea acestor servicii de 
către Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate, iar medicul care efectuează servicii pe 
această specialitate la spitalul nostru şi vine de la Deva se află deja în relaŃie contractuală 
cu Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara fiind angajat al Spitalului JudeŃean 
Deva. Totodată arată că, în momentul de faŃă din cei trei medici pe radiologie, d-na doctor 
va avea competenŃă pe specialitatea mamografie, dar este o procedură de durată şi acesta 
este motivul pentru care în momentul de fata nu se pot deconta aceste servicii prin 
intermediul Casei JudeŃene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă la secŃia Terapie Intensivă 
există în momentul de faŃă un medic. I se răspunde de către d-na manager Achim Graziela 
care arată că, există medic în prezent. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă acesta va rămâne în 
continuare, fiindcă există unele zvonuri ca ar dori să plece?. 
 D-na manager Achim Graziela arată că, au fost doi medici, un medic a fost de la 
Cluj, care a venit şi ne-a ajutat în perioada în care am avut nevoie, dar a fost ceva 
temporar, fiindcă făcea zilnic naveta de la Cluj. Între timp a venit al doilea medic, dar cu 
d-na doctor de la Cluj sunt şanse destul de mari să vină la Spitalul Municipal Orăştie, dar 
abia din toamnă, dânsa îşi doreşte acest lucru, dar sunt anumite etape care trebuie 
parcurse. Cu privire la cel de al doilea medic, d-na doctor este şi va rămâne pe acest post, 
este din Orăştie, cel mai probabil va rămâne definitiv, a fost încadrată pe perioada stării de 
urgenŃă, s-a încadrat în reglementari, a fost angajata fără concurs pe o perioadă de 6 luni 
de zile, după ce va trece aceasta perioadă, vor fi reluate procedurile cu privire la ocuparea 
acestui post.  
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
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amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan întreabă de ce nu a fost supus aprobării această 
modificare în luna aprilie. 
 D-na manager Achim Graziela arată că, această propunere a fost înaintată spre 
aprobare, doar după ce a fost obŃinut avizul din partea ministerului, procedurile au fost 
demarate în luna februarie, înainte de declanşarea pandemiei, a durat ceva timp din motive 
de ordin administrativ. Avizul a fost dat în cursul lunii aprilie, după ce am primit 
aprobarea am făcut demersurile necesare, şi anume s-a supus aprobării în Consiliul de 
administraŃie al Spitalului şi ulterior a fost înaintată solicitarea de modificare către 
Consiliul local. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan întreabă în Consiliul de administraŃie când a fost 
aprobat. I se răspunde de către d-l secretar general, care arată că, şedinŃa consiliului de 
administraŃie a avut loc în cursul lunii aprilie  
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, 
iar 4 consilieri locali s-au abŃinut de la vot. 
 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 Este adoptă Hotărârea nr.64/2020 privind aprobarea modificării structurii 
organizatorice, a organigramei şi statului de funcŃii ale Spitalului Municipal Orăştie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren intravilan în vederea construirii în 
municipiul Orăştie, str.M.Kogălniceanu, nr.75 a unei biserici ortodoxe cu hramul 
„Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Gură de Aur”.  
 D-l ing.Simedru Nicolae dă citire raportului întocmit de DirecŃia arhitect-şef. 
 D-l consilier local łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
urbanism şi amenajarea teritoriului, protecŃie mediu şi turism. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă există în momentul de faŃă 
autorizaŃie de construcŃie valabilă. I se răspunde de către d-l ing.Simedru Nicolae care 
arată că, lucrările au demarat în anul 2008 la acea data a fost adoptată H.C.L nr.3/2008 
prin care a fost atribuit terenul în folosinŃă gratuită pentru construcŃia bisericii, precum şi 
H.C.L nr.213/2007 prin care a fost aprobat planul urbanistic de detaliu, iar ultima 
autorizaŃie emisă a fost în anul 2015 şi pentru a putea continua lucrările este nevoie de o 
nouă autorizaŃie. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă este prevăzut un termen în 
autorizaŃia de construire pentru finalizarea edificiului, fiindcă avem situaŃia bisericii care 
este vis-a-vis de fosta unitate de jandarmi, a cărei construcŃie a fost începută în urmă cu 
mai bine de 20 de ani şi a trecut ceva timp până a fost finalizata şi atunci când se face un 
asemenea demers să se prevadă eventual un termen de finalizare. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam solicită, să întrebe eventual pe foştii colegi de 
partid care au dat aprobarea pentru acest teren în urma cu 12 ani, orice autorizaŃie de 
construire are un termen, dânşii sunt în proces de reautorizare şi în acest sens este 
necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru atribuirea terenului în folosinŃă 
gratuită. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă dacă este prevăzut un termen în 
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autorizaŃia de construire, o estimare măcar pentru finalizarea lucrării. 
 D-l viceprimar arată că, orice autorizaŃie de construire are valabilitate de doi ani cu 
posibilitate de prelungire a acesteia cu încă un an. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, materialele de construcŃie sunt 
depozitate în zonă, probabil aşteaptă să primească autorizaŃia pentru continuarea 
lucrărilor. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în proiectul de hotărâre este prevăzut un 
termen de 10 ani, i se pare că este un termen ridicol şi propune ca terenul să fie atribuit pe 
o durată de 99 de ani.  
 
 D-l consilier local Roşu Mariana Dorina arată că este vorba de autorizaŃia de 
construire, adică să o termine în 10 ani. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, este vorba de termenul de atribuire 
a terenului în folosinŃă gratuită, nu a autorizaŃiei de construire. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina este de părere că atunci să fie dat terenul 
pe durata existentei construcŃiei, că după 99 ani ce facem demolăm construcŃia, care între 
timp poate deveni monument istoric. 
 D-l secretar general arată că, s-a propus acest termen, fiindcă după finalizarea 
construcŃiei, la solicitarea acestora li se poate transmite terenul în proprietate. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, dânşii speră să termine lucrarea într-un an 
de zile.  
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă dacă termenul de atribuire în folosinŃă este 
mai mare de termenul de finalizare nu se poate să li se dea în continuare. I se răspunde de 
către d-l viceprimar care arată că, termenul se poate prelungi în continuare. 
 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, la întâlnire asistă şi d-l Zvâncă 
Mihai şi întreabă dacă poate interveni. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, poate lua cuvântul doar cu acordul 
preşedintelui de şedinŃă. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot propunerea ca d-l Zvâncă Mihai să   ia 
cuvântul. Aceasta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l Zvâncă Mihai întreabă dacă consilierii cred că este nevoie în municipiul nostru în 
continuare de construcŃia unei biserici, putem susŃine efortul acesta financiar, când şcolile 
şi spitalele cer la rândul lor bani pentru finanŃare de la bugetul local.   
 D-l viceprimar arată că, ar trebui întrebaŃi cei care erau la conducere în acea perioadă 
şi care au dat aprobarea să se construiască o biserică în acea zonă. 
 D-l consilier local Ionică Mircea consideră că, avem nevoie de biserici şi susŃine 
acest lucru cu fermitate. 
 D-l consilier local Stoica Constantin  Nicolae este de părere că, nu este nevoie de o 
biserică pe str.M.Kogălniceanu şi dacă se face să se facă din contribuŃiile enoriaşilor şi nu 
cu susŃinere financiară de la bugetul local. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, la expirarea folosinŃei gratuite, terenul se 
poate atribui în proprietate dacă construcŃia este finalizată, daca le atribuim pe o perioadă 
de 99 de ani folosinŃa gratuită, nu le vom putea atribui în proprietate, fiind vorba de o 
perioadă aşa mare de timp, de aceea s-a propus pe un termen mai scurt. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, dansul nu este lămurit, dăm atâtea terenuri 
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în proprietate şi încă mai au concesiune pe acestea, am vândut locuri de casă sub diferite 
forme care mai aveau încă perioada de concesiune, nu consideră că este în regulă să existe 
acest impediment. 
 D-l secretar general arată că este o prevedere legală specială pentru culte, referitor la 
terenurile aferente lăcaşurilor de cult. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, ideea prezentată de d-l consilier local 
Bulz Dionisie este aceea că atâta timp cât se vinde terenul în perioada când concesiunea 
este încă valabilă şi se poate întrerupe şi apoi vinde, tot aşa prin analogie se poate proceda 
şi în această situaŃie. 
 D-l secretar general arată că, aşa cum a prezentat anterior, pentru culte există lege 
specială pentru terenurile aferente lăcaşurilor de cult, care nu se aplica celorlalte tipuri de 
terenuri. După finalizarea lucrărilor terenul se poate atribui în proprietate.   
 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului  şi 
a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie este supus la vot fiind consemnate 
5 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, iar 8 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi este aprobat 13 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.65/2020 privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren 
intravilan în vederea construirii în municipiul Orăştie, str.M.Kogălniceanu, nr.75 a unei 
biserici ortodoxe cu hramul „Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Gură de Aur”. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
introducerii contribuŃiei pentru economia circulară în tariful final încasat de către 
operatorul de salubrizare care desfăşoară activităŃile de colectare şi transport a deşeurilor. 
 D-l Filimon Daniel prezintă raportul întocmit de PoliŃia Locală - Compartiment 
ProtecŃia mediului. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii şi comerŃ, muncă şi protecŃie socială. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, în mediul online au apărut unele 
informaŃii cum că, comuna Băcia ar fi reziliat contractul pentru deşeuri şi întreabă dacă 
este adevărat sau nu.  
 D-l Filimon Daniel arată că, nu este adevărat, ci doar se propune majorarea de la 30 
lei la 80 lei a contribuŃiei pentru economia circulară. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, aceste deşeuri se revand. 
 D-l Filimon Daniel arată că, este vorba de taxa de depozitare pe care      SC Brai Cata 
SRL o plăteşte către C.M.I.D Barcea Mare pentru deşeurile pe care depozitează, dar 
aceştia nu le pot vinde. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, înainte legislaŃia permitea celor 
care puneau acele coşuri pe marginea drumului pentru colectarea selectivă a deşeurilor, 
aceştia trebuiau să plătească chirie primăriilor, acum plătim noi chirie pentru aceste 
deşeuri. 
 D-l Filimon Daniel arată că, SC Brai Cata SRL nu valorifică deşeurile pe care le 
colectează, nu le permite legislaŃia, doar le transportă la C.M.I.D Barcea Mare şi acea taxa 
de depozitare se majorează, pe care ca şi operator trebuie să o achite. 
 Preşedintele de şedinŃă arată că, la şedinŃă este prezent un reprezentant al SC Brai 
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Cata SRL şi consilierii locali îi pot adresa întrebări. 
 D-l consilier local Roşu Mariana Dorina ar dori să ştie de ce facturile au lipsit atât de 
mult, de ce se încasează pe borderou şi se acoperă cu chitanŃă fiscală şi de ce nu există 
casă fiscală de marcat, daca o persoană vinde trei fire de pătrunjel în piaŃă şi vine controlul 
fiscal şi nu este în regulă îl amendează, pe dânşii nu îi amendează nimeni că nu 
funcŃionează după legile fiscale în vigoare. De asemenea, arată că, am fost minŃiŃi 
sistematic că facturile au fost date către Poşta Română în condiŃiile în care nu există 
contract cu aceştia, iar în perioada pandemiei nu am avut posibilitatea să plătim 
contravaloarea facturilor la bancomat sau direct din cont, am fost nevoiŃi să stăm la rând la 
casieria firmei, cu mască şi înăuntru erau şi câte 5-6 persoane. 
 D-na Voinescu Claudia, reprezentant al SC Brai Cata SRL arată că, există contract 
încheiat pentru partea de externalizare pentru tipărire, împlicuire şi distribuŃie facturi cu 
firma Zipper, care distribuie facturile în functie de zonele în care sunt prin intermediul 
Poştei Română. SC Brai Cata SRL în urma sesizărilor a luat măsuri şi se vor lua în 
continuare, ca să vedem ce s-a întâmplat, municipiul Orăştie este din acest punct de 
vedere un caz singular, că pe anumite străzi nu au ajuns facturile. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, nu s-au primit facturi în tot 
oraşul, a fost trei luni de zile la sediul firmei şi erau teancuri de facturi, după care au zis că 
le-au dat la Poşta Română, dânsa s-a interesat şi la Bucureşti şi la Timişoara şi nu există 
încheiat niciun contract cu firma dumneavoastră. În aceeaşi ordine de idei, arată că, acum 
a apărut în sfârşit factura, dar care nu se poate citi pe codul de bare.  
 D-na Voinescu Claudia arată că aşa cum a prezentat anterior, contractul de distribuire 
a facturilor nu este încheiat cu Poşta Română, ci cu Zipper care  redistribuie aceste facturi. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, încasarea se face pe borderou, 
legile fiscale nu permit aşa ceva.  
 D-na Voinescu Claudia arată că, nu se poate incasa pe borderou, ar fi trebuit să 
primească o chitanŃă. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, prin chitanŃă se acoperă o factură, 
chitanŃa nu se mai uzitează, ci bonul fiscal, iar codul de bare al facturii nu se poate citi, a 
fost nevoie de 10 încercări pentru a putea să o plătească. 
 D-na Voinescu Claudia arată că, din acest an societatea doreşte să schimbe 
modalităŃile de încasare, a fost încheiat un contract cu platforma Pago, iar în ceea ce 
priveşte faptul că, nu se pot încasa facturile prin citirea codului de bare, societatea nu are 
sesizări în acest sens. Totodată, mai arată că, începând cu luna februarie există 
posibilitatea transmiterii facturii pe adresa de e-mail, atât pentru persoane fizice, cât şi 
pentru agenŃii economici. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în proiectul de hotărâre la art.1 se prevede 
că introducerea contribuŃiei pentru economia circulară se va face începând cu anul 2020, 
cine poate să solicite aşa ceva în luna mai şi implicit mărirea la toŃi beneficiarii începând 
cu luna ianuarie a acestui, adică retroactiv. 
 D-na Voinescu Claudia arată că, taxa de economie circulară a fost introdusă prin 
O.U.G nr.74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cei 50 de lei care se adaugă la taxa iniŃială de 30 lei a fost aprobată de Consiliul 
JudeŃean Hunedoara cu aplicare de la         1 ianuarie 2020, retroactiv pentru operatorul 
dipnoiului. Totodată, arată că,     SC Brai Cata SRL colectează această taxa de la populaŃie 
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şi o transferă către deponeu, tarifele practicate de societate nu se modifică. În aceeaşi 
ordine de idei, arată că, SC Brai Cata SRL a făcut adrese încă de anul trecut către 
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
JudeŃul Hunedoara” prin care au solicitat ca cele două taxe să fie aplicate concomitent, de 
ce asociaŃia nu a făcut solicitarea mai repede nu poate dânsa să ofere un răspuns. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie este de părere că dacă Consiliul JudeŃean 
Hunedoara a propus încasarea retroactiv, dânşii ştiu în baza cărei legi, să suporte aceştia 
această taxă pentru toŃi beneficiarii. Totodată, dânsul propune modificarea art.1 din 
proiectul de hotărâre şi să specifice că introducerea contribuŃiei să se facă începând cu 
data de 01 iunie 2020. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, la cei care li s-a încasat până în 
prezent ce propun a se face, li se vor da banii înapoi. 
 D-na Voinescu Claudia arată că, nu a fost încasată nicio sumă în acest sens, nu a fost 
facturată către populaŃie, din moment ce nu există o aprobare cu privire la aceasta, 
societatea o plăteşte către deponeu, dar nu se facturează către populaŃie. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae întreabă dacă societatea intenŃionează 
să o factureze retroactiv. I se răspunde de către d-na Voinescu Claudia care arată că, din 
momentul în care conform legislaŃiei vom primi aprobarea, se va factura, în caz contrar, 
vom acŃiona pe calea legală conform legislaŃiei şi o vom aplica retroactiv după 
pronunŃarea instanŃei. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ întreabă pe cine va acŃiona SC Brai Cata SRL în 
instanŃă, pe Consiliul local sau pe cine. I se răspunde de către d-na Voinescu Claudia, care 
arată că, societatea va acŃiona în instanŃă asociaŃia de dezvoltare intercomunitară, 
Consiliul local este parte a unui sistem, nu ne îndreptăm împotriva unităŃilor 
administrativ-teritoriale. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, Municipiul Orăştie este membru al 
asociaŃiei, deci dacă vom aproba vom fi buni de plată. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ întreabă banii cine îi va plăti, se vor lua de la 
populaŃie sau se vor plăti de la bugetul local sau îi va plăti populaŃia retroactiv, dacă 
societatea va câştiga în instanŃă. I se răspunde de către d-na Voinescu Claudia arată că, 
taxa va fi facturată cetăŃeniilor şi agenŃiilor economici. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie doreşte o confirmare din partea reprezentantului SC 
Brai Cata SRL că, nu există facturi majorate începând cu data de 01 ianuarie 2020. I se 
răspunde de către d-na Voinescu Claudia care arată că, taxa pentru economie circulară nu 
a fost introdusă şi nici facturată către cetăŃeni. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina întreabă de ce au majorat preŃul anul trecut 
fără ca acesta să fi fost supus aprobării Consiliului local.    
 D-na Voinescu Claudia arată că, s-a primit o decizie din partea Comitetului Director 
al asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară prin care se permitea acest lucru. 
 D-na consilier local Roşu Mariana Dorina arată că, după ce au fost mărit tariful în 
cursul anului trecut, acum societatea mai solicită o mărire cu 50 lei.     I se răspunde de 
către d-na Voinescu Claudia care arată că, nu SC Brai Cata SRL solicită majorarea, tariful 
rămâne acelaşi, nu va creşte valoarea facturii.    
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
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 Amendamentul d-lui consilier local Bulz Dionisie se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi se aprobă cu 16 voturi 
pentru, iar un consilier local s-a abŃinut de la vot. 
 Este adoptată Hotărârea nr.66/2020 privind aprobarea introducerii contribuŃiei pentru 
economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care 
desfăşoară activităŃile de colectare şi transport a deşeurilor. 
 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente 
garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Eroilor, care expiră în luna iunie 2020. 
 D-na ing.Roşu Claudia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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.67/2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în str.Eroilor, 
care expiră în luna iunie 2020. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul 
nr.84, apartamentul nr.33 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, pe procesul verbal al comisiei de atribuire 
a locuinŃelor figurează şi semnează d-l Paşca Ioan în data de 21 mai 2020. D-l Paşca Ioan 
şi-a depus demisia din funcŃia de consilier local în data de 29 aprilie 2020 prin care 
informa Consiliul local că începând cu data de 01 mai 2020 îşi înaintează demisia şi 
întreabă care este situaŃia se mai folosesc oamenii şi retroactiv, după ce renunŃă la funcŃie 
mai participa la şedinŃe şi decid. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în aceasta şedinŃă vom constata încetarea 
mandatului de consilier local al d-lui Paşca Ioan. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, d-l Pasca Ioan la data de 1 mai 2020 şi-a 
înaintat demisia din funcŃia de consilier local, mai poate apărea în comisii. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, nu are legătură comisia cu calitatea de 
consilier local putea fi numit oricine ca şi membru în comisia respectivă, nu era condiŃie 
legală ca să fie consilier local în această comisie, deci membri pot să fie şi persoane din 
afara consiliului local şi putea rămâne membru până în momentul în care era numit altă 
persoană în locul dânsului. Totodată, arată că, dacă ceilalŃi membri ai comisiei au votat 
„pentru”, nici nu mai intra în calcul votul acestuia, propunerea comisiei era clară. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în comisie sunt patru membri cu drept de 
vot şi un secretar, fără drept de vot, sunt trei semnături inclusiv a d-lui Paşca Ioan, deci ar 
fi doar două semnături, dacă se face abstracŃie de semnătura d-lui Paşca Ioan, atunci 
comisia nu se putea întruni. 
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 D-l secretar general arată că, dansul nu are la dispoziŃie procesul verbal al comisiei, a 
crezut că au fost toŃi prezenŃi, dar nu era obligatoriu să fie consilier local ca sa fie membru 
în comisie, el este membru până va fi schimbat.  
   D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae este de părere că, d-l secretar general 
se înşală şi atunci propune ca niciun consilier să nu mai facă parte din nicio comisie. 
 D-l secretar general arată că, una este comisia Consiliului local şi altele sunt 
comisiile pe diferite probleme numite, iar legea prevede cine poate face parte din ele. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, s-a referit la comisiile 
adiacente Consiliului local, aşa cum este şi această comisie de atribuire a locuinŃelor 
A.N.L. 
 D-l secretar general arată că, dacă ar fi fost un regulament care să specifice că din 
comisie fac parte doar consilieri locali, dar având în vedere că, nu există o prevedere în 
acest, putea face parte din comisie. 
 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, este o cutumă, iar din comisie 
au făcut parte doar consilieri locali. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, în hotărâre este prevăzut şi aşa s-a şi 
votat ca din respectiva comisie să facă parte consilieri locali. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, rolul comisiei este unul consultativ şi nu 
obligatoriu, Consiliul local poate sau nu să Ńină seama de acest raport, iar propunerea 
poate fi aprobată sau nu. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, în comisie nu se dă un aviz, aceasta 
întocmeşte un punctaj şi propune persoane în ordinea punctajului obŃinut. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam propune amânarea proiectului de hotărâre pentru o 
dată ulterioară având în vedere că există anumite neclarităŃi. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
propunerii este de 10 voturi. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 8 al ordinii de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe situată în str.Primăverii, nr.8 din municipiul 
Orăştie. 
 D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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.68/2020 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe situată în 
str.Primăverii, nr.8 din municipiul Orăştie. 
 În continuare sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală Orăştie. 
 D-l secretar general Teodor Iordan prezinta raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală – Compartiment Resurse umane. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
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administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l secretar general 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.69/2020 privind modificarea Organigramei şi a Statului de 
funcŃii ale Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăştie. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie, 
str.Luncii, f.n. 
 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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.70/2020 privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan 
situat în municipiul Orăştie, str.Luncii, f.n. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre  privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui PAŞCA IOAN şi 
declararea ca vacant a locului de consilier local. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 D-l secretar general 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.71/2020 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier al d-lui PAŞCA IOAN şi declararea ca vacant a locului de 
consilier local. 
 La punctul 12 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind propunerea restituirii unui teren foştilor proprietari. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală – Compartiment Juridic contencios. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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.72/2020 privind propunerea restituirii unui teren foştilor 
proprietari. 
 În continuare sunt prezentate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie – august 2020. 
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 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală, juridică şi de disciplină. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru perioada iunie – august 2020. 
 D-l consilier local Pîndărelu Nicolae îl propune pe d-l consilier local łambă Alin 
Adam.  
 D-l consilier local Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier local Molocea Mihai 
Iulian. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
propunerilor şi a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea d-lui consilier local Pîndărelu Nicolae se supune la vot şi se aprobă cu 10 
voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi un consilier s-a abŃinut de la vot. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”, iar 6 consilieri    s-au 
abŃinut de la vot.  
 Este adoptată Hotărârea nr.73/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe 
perioada iunie – august 2020. 
 Preşedintele de şedinŃă propune ca plângerea prealabilă formulată de Tăbăcaru Iulia 
– Elena şi Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub nr.4065/02.04.2020 să fie discutată la 
finalul şedinŃei. 
 Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 În continuare sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii 
„Lucrări de reabilitare tehnologică a staŃiei de tratare a apei, în Municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
activităŃi economico-financiare. 

D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, staŃia de tratare a apei a fost construită 
în anul 1969, e bine că s-au constatat deficienŃe şi s-a întocmit un studiu de fezabilitate în 
acest sens. În aceeaşi ordine de idei arată că, însă problema este că valoare e destul de 
mare şi consideră că nu este oportun ca renovarea să se facă cu fonduri de la bugetul local 
şi propune amânarea studiului de fezabilitate şi să încercăm să găsim o sursă de finanŃare 
eventual pe axa prioritară 2020 -2024. 

D-na consilier local Roşu Mariana Dorina este de părere că, având în vedere că în 
toamna sau iarna anului trecut a fost acel scandal cu aluminiul luat ca proba din apa de la 
Spitalul Municipal şi consideră că, este extrem de urgent să refacem staŃia de tratare a 
apei, chiar dacă este proiectul în derulare se pot lua ulterior fonduri din alte părŃi pentru 
retehnologizarea acestui obiectiv.  

D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerii şi a  
proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea d-lui consilier local Popa Dorin Ioan se supune la vot fiind consemnate 6 
voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, iar 9 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat 11 voturi „pentru”, iar      6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.74/2020  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii „Lucr ări de reabilitare 
tehnologică a staŃiei de tratare a apei, în Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 16 al ordinii de zi sunt expuse motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie, 
str.Pricazului, f.n. 
 D-l ing.Simedru Nicolae prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier local Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
juridică şi de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar general 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.75/2020 privind acceptarea donaŃiei unui teren intravilan 
situat în municipiul Orăştie, str.Pricazului, f.n. 
 În continuare, d-l director Costoiu Călin dă citire plângerii prealabile formulată de 
Tăbăcaru Iulia – Elena şi Tăbăcaru Beniamin înregistrată sub nr.4065/02.04.2020 
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.329/2018 privind aprobarea cuantumului de 
majorare în anul 2019 a impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara. Prin plângerea prealabilă, aceştia solicită 
revocarea în tot a hotărârii de consiliu local raportat la imobilul precizat şi menŃinerea la 
valoarea iniŃială a impozitului pe clădiri pentru anul 2019, pentru respectivul imobil, cu 
consecinŃa nesancŃionării proprietarilor pentru nerespectarea obligaŃiilor în legătură cu 
întreŃinerea construcŃiei. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă ce trebuie să voteze Consiliul local, în 
afară de faptul că trebuie să luăm la cunoştinŃă. I se răspunde de către preşedintele de 
şedinŃă că trebuie să respingem sau să aprobăm solicitarea. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan întreabă pe d-l secretar general, dacă ceea ce 
facem noi acum se încadrează într-un cadru legal. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, aşa cum a prezentat şi cu alte ocazii, 
dacă Ńinem seama de cutume, atunci consemnăm în procesul verbal că    s-a luat act şi este 
în regulă. În aceeaşi ordine de idei, dacă se doreşte să se adopte o hotărâre de consiliu, 
atunci va trebui întocmit un proiect de hotărâre care să aibă un iniŃiator şi acesta se va 
supune la vot. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă ce se solicită prin această plângere 
prealabilă. I se răspunde de către d-l secretar general, care arată că, se solicită anularea 
H.C.L nr.329/2018. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, pentru anulare este nevoie de o hotărâre 
a consiliului local. 
 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, nu s-a întocmit un proiect de hotărâre, 
deoarece nu dorim anularea hotărârii anterior menŃionată, ci respingerea plângerii 
prealabile. 
 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, Consiliul local îşi exprimă punctul de 
vedere prin hotărâri. 
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 D-l secretar general arată că, de acord, atâta timp cât există un proiect de hotărâre 
întocmit în acest sens, iar în procesul verbal se va consemna ce s-a discutat şi ce s-a votat. 
 D-l viceprimar arată că, am mai avut situaŃii de acest gen şi s-au supus la vot şi au 
fost respinse. 
 D-l secretar general arată că, la plângerile prealabile nu s-a dat hotărâre fiindcă au 
fost respinse. 
 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, nu a respins plângeri prealabile timp de 
12 ani cât a fost consilier local.  
 D-l secretar general îi răspunde că şi anul trecut a fost respinsă o plângere prealabilă 
înaintată de „Metalotex”. 
 Preşedintele de şedinŃă supune la vot plângerea prealabilă prin care se solicită 
revocarea HCL nr.329/2018 privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019 a 
impozitului pe clădirea neîngrijită situată în str.I.Creangă, nr.1 din Municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara, aceasta fiind respinsă cu 14 voturi „pentru”, o abŃinere, iar doi 
consilieri nu au participat la vot.  
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier local Stoica Constantin Nicolae se adresează d-lui 
viceprimar łambă Alin Adam arătând că, la Primăria Municipiului Orăştie este 
înregistrată o cerere sub nr.4858/30.04.2020 a unor cetăŃeni de pe str.Viilor cu privire la 
canalizare, apa pluvială, trotuare şi lucrările care s-au efectuat pe această stradă şi în loc să 
se repare s-a stricat mai mult, este adresată Consiliului local şi se doreşte un răspuns.  
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că şi-a notat şi o să informeze Consiliul local 
în următoarea şedinŃă. 
 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, anul trecut s-a depus o cerere 
de către mai mulŃi cetăŃeni de pe str.Arcului prin care solicitau renovarea străzii, este a 
patra oara când ridica această problemă în Consiliul local, d-l primar cunoaşte problema, 
dar nu s-a primit niciun răspuns. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                    Secretar General, 
        prof.łAMBĂ Alin Adam                                          jr.Teodor IORDAN 


