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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 10.03.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 15. Lipsesc doamna consilier 
Chira Adriana, precum şi d-nii consilieri Molocea Mihai Iulian, Petre Radu OnuŃ şi 
Stoica Constantin Nicolae. 
 La şedinŃă participă d-l primar Ovidiu Bălan, d-l viceprimar łambă Alin Adam, 
secretar Teodor Iordan şi mass-media locală. 
 Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 23.02.2017 a fost pus la 
dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă, d-l 
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât nu 
există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. 
Pricazului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, 
Municipiul Orăştie”. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi 
pentru obiectivul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – 
Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 4.Proeict de hotărâre privind modificarea HCL nr.202/2016 referitoare la aprobarea 
documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie ( faza D.A.L.I) şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru Proiectul „Modernizare Stadionul Mecanica din municipiul 
Orăştie”, JudeŃul Hunedoara. 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la aprobarea 
documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu apă din municipiul Orăştie”, 
JudeŃul Hunedoara. 
 6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.204/2016 referitoare la aprobarea 
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Canalizare pe strada N.Titulescu, în zona blocurilor U.M Orăştie”. 
 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.205/2016 referitoare la aprobarea 
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studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, 
N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.  
 8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2016 referitoare la aprobarea 
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Modernizare strada Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.209/2016 referitoare la  aprobarea 
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de 
investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, PiaŃa 
„La Berze”. 
 10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.210/2016 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
de investiŃii „Hal ă pentru produse agroalimentare „La Stadion”, Municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara. 
 11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.211/2016 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
– “Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.11 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului.  
 D-l primar propune completarea ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâri, care e 
necesar a fi aprobate urgent, ca şi primele 11 puncte ale ordinii de zi, întrucât au termen 
limită de depunere în vederea finanŃării data de 15 martie 2017, 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Modernizare Centru Istoric, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării 
Spitalului Municipal Orăştie”. 
 15.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la aprobarea 
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, 
Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot si 
aprobat in unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, str. Pricazului, 
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.31/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare şi extindere Creşă 
Municipală, str. Pricazului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, str.Luminii, Municipiul 
Orăştie”. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.32/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Continuare lucrări construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, 
str.Luminii, Municipiul Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotarare privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare 
sistem rutier pe Drumul Comunal DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Hosu Radu prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.33/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaŃi pentru obiectivul „Ranforsare sistem rutier pe Drumul Comunal 
DC 42 Orăştie – Gelmar, JudeŃul Hunedoara”. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului  de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.202/2016 referitoare la aprobarea documentaŃiei de 
avizare a lucrărilor de intervenŃie ( faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru Proiectul „Modernizare Stadionul Mecanica din municipiul Orăştie”, JudeŃul 
Hunedoara. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.34/2017 privind modificarea HCL nr.202/2016 referitoare la 
aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie ( faza D.A.L.I) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Modernizare Stadionul Mecanica din 
municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.203/2016 referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a 
lucrărilor de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Reabilitare reŃele de alimentare cu apă din municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
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 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.35/2017 privind modificarea HCL nr.203/2016 
referitoare la aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare reŃele de alimentare cu 
apă din municipiul Orăştie”, JudeŃul Hunedoara. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.204/2016 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Canalizare pe 
strada N.Titulescu, în zona blocurilor U.M Orăştie”. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.36/2017 privind modificarea HCL nr.204/2016 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
– „Canalizare pe strada N.Titulescu, în zona blocurilor U.M Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.205/2016 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Canalizare menajeră în sistem 
gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului 
din municipiul Orăştie”. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.37/2017 privind modificarea HCL nr.205/2016 
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe 
străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”.  
 L a punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2016 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare strada 
Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.38/2017 privind modificarea HCL nr.206/2016 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
– „Modernizare strada Stelian Ivaşcu din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului  de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.209/2016 referitoare la  aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru 
produse agroalimentare”  în municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”. 
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 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.39/2017 privind modificarea HCL nr.209/2016 
referitoare la  aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul  de investiŃii „ConstrucŃie hală pentru produse agroalimentare”  în 
municipiul Orăştie, PiaŃa „La Berze”. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.210/2016 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiŃii „Hal ă 
pentru produse agroalimentare „La Stadion”, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.40/2017 privind modificarea HCL nr.210/2016 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
de investiŃii „Hal ă pentru produse agroalimentare „La Stadion”, Municipiul Orăştie, 
JudeŃul Hunedoara. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.211/2016 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – “Prelungire strada Viitorului din 
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.41/2017 privind modificarea HCL nr.211/2016 
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul – “Prelungire strada Viitorului din municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri 
ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie, str.Pricazului. 
 MenŃionează faptul că, e necesară adoptarea hotărârii de îndată, deoarece există o 
lipsă de medici în cadrul Spitalului Municipal Orăştie, iar d-na doctor care a venit la 
secŃia ORL a pus condiŃia asigurării urgente a unei locuinŃe, întrucât nu are unde locui.  
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 13 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.42/2017 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe 
construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.84, apartamentul nr.11 din municipiul 
Orăştie, str.Pricazului. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Centru 
Istoric, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.43/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Modernizare Centru Istoric, Municipiul Orăştie, JudeŃul 
Hunedoara”. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea modernizării Spitalului 
Municipal Orăştie”. 
 D-l director Hosu Radu prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.44/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiŃii „Proiectare şi lucrări de reabilitare în vederea 
modernizării Spitalului Municipal Orăştie”. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Modernizare străzi 
dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, Crişan, Tronsonul 
dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din municipiul Orăştie, 
judeŃul Hunedoara”. 
 D-l director Hosu Radu dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 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.45/2017 privind modificarea HCL nr.98/2015 referitoare la 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  
– „Modernizare străzi dr.I.Mihu, Dealul Mic, Târgului, MoŃilor, MuzicanŃilor, Plantelor, 
Crişan, Tronsonul dintre Decebal şi Viilor, Viitorului, Digului, parcare str.A.Iancu din 
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                     Secretar,                                                
                   jr.Paşca Ioan                             jr.Teodor Iordan 


