
 1 

 
           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 30.08.2018 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 17 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Popa 
Dorin Ioan şi Sechi Dan Mihail. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Orastie. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local instituŃiilor 
publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 2.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.21/2018 
referitoare la aprobarea bugetului  general al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe si obiecte de 
inventar aflate in administrarea Spitalului Municipal Orăştie. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării unui 
teren intravilan situat in municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.6. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie situate în 
str.N.Titulescu, care expiră în luna septembrie 2018. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui 
spaŃiu situat în municipiul Orăştie, str.Armatei, nr.21 aflat în proprietatea publică a 
municipiului Orăştie. 
 7.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate 
situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din 
fonduri ANL situate în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie. 
 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Crişan, 
municipiul Orăştie”. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Vasile 
Alecsandri, municipiul Orăştie”. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
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obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Horea, 
municipiul Orăştie”. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic, 
municipiul Orăştie”. 
 13.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic - 
zona StaŃie Tratare Apă, municipiul Orăştie”. 
 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Erou Moraru 
Călin Gabriel, municipiul Orăştie”. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dr.Ioan Mihu, 
municipiul Orăştie”. 
 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzării 
terenului intravilan situat in Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16A. 
 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere 
nr.6174/2015. 
 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unor 
suprafeŃe de păşuni proprietatea privată a municipiului Orăştie. 
 19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 
municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi 
asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor 
de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii  ale 
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 
2018/2019. 
 20.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada 
septembrie – noiembrie 2018. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 21.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achiziŃiilor 
publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării 
unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.16. 
 23.Proiect de hotărâre privind constatarea suprafeŃei reale a unui imobil  - teren, 
proprietate publică a Municipiului Orăştie. 
 24.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Orăştie 
pentru cesiunea contractului de închiriere nr.1926/2014. 
 25.Proiect de hotărâre privind  completarea H.C.L nr.174/2018 referitoare la 
reglementarea circulaŃiei în Centrul vechi al municipiului Orăştie. 
 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiŃii „ReŃea de canalizare menajară şi pluvială pe străzile 
Decebal, Dacilor, D.Stanca şi Viilor”. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local instituŃiilor publice finanŃate 
integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 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.183/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local 
instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.21/2018 referitoare la aprobarea 
bugetului  general al municipiului Orăştie pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit DirecŃia economică. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii şi comerŃ. 
 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.184/2018 privind modificarea anexei nr.3 la HCL 
nr.21/2018 referitoare la aprobarea bugetului  general al municipiului Orăştie pe anul 
2018. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea 
Spitalului Municipal Orăştie. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul 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 13 voturi. 
  Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.185/2018 privind aprobarea casării unor mijloace fixe 
şi obiecte de inventar aflate în administrarea Spitalului Municipal Orăştie.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării unui teren intravilan 
situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.6. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezinta raportul de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă  dacă este legal ca vânzarea să se facă către 
ambii soŃi având în vedere că, respectivul contract de concesiune titular este numai 
unul din soŃi. I se răspunde de către d-l secretar care arată că, este legal, la momentul 
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respectiv aşa a fost încheiat contractul, iar la notariat este obligatoriu ca vânzarea să 
se facă către ambii soŃi, bunul fiind dobândit în timpul căsătoriei. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.186/2018 privind aprobarea unui raport de evaluare şi a 
vânzării unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.6. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune pentru terenurile aferente 
garajelor din municipiul Orăştie situate în str.N.Titulescu, care expiră în luna 
septembrie 2018. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-nii consilieri Petre Radu OnuŃ şi Stănculesc Valentin Silviu arată,      pe rând 
că, în comisia pentru administraŃie locală şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.187/2018 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractelor de concesiune pentru terenurile aferente garajelor din municipiul Orăştie 
situate în str.N.Titulescu, care expiră în luna septembrie 2018.  
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unui spaŃiu situat în 
municipiul Orăştie, str.Armatei, nr.21 aflat în proprietatea publică a municipiului 
Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.188/2018 privind aprobarea închirierii prin licitaŃie 
publică a unui spaŃiu situat în municipiul Orăştie, str.Armatei, nr.21 aflat în 
proprietatea publică a municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe de necesitate situată în str.Plantelor din 
municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.189/2018 privind atribuirea cu chirie a unei locuinŃe 
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de necesitate situată în str.Plantelor din municipiul Orăştie. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din fonduri ANL situate 
în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie. 
 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 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. 
 Se adoptă Hotărârea nr.190/2018 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe 
construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.82 şi nr.84 din str.Pricazului, 
municipiul Orăştie. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Crişan, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică şi în comisia 
pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.191/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Crişan, municipiul Orăştie”. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Vasile Alecsandri, 
municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă, pe rând, rapoartele de avizare ale 
comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism. 
 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.192/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Vasile Alecsandri, municipiul Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Horea, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică şi în comisia 
pentru urbanism, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
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 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.193/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Horea, municipiul Orăştie”. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic, municipiul 
Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale 
comisiei economice şi 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.194/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Dealul Mic, municipiul Orăştie”. 
 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere 
conductă gaze naturale presiune redusă, strada Dealul Mic - zona StaŃie Tratare Apă, 
municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică şi 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.195/2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Dealul Mic - zona StaŃie Tratare Apă, municipiul Orăştie”. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – 
„Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, strada Erou Moraru Călin Gabriel, 
municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam dă citire, pa rând, rapoartelor de avizare ale 
comisiei economice şi 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.196/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
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economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Erou Moraru Călin Gabriel, municipiul Orăştie”. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă 
gaze naturale presiune redusă, strada Dr.Ioan Mihu, municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică şi 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.197/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul  – „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, 
strada Dr.Ioan Mihu, municipiul Orăştie”. 
 La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzării terenului intravilan situat 
in Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16A. 
 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezinta raportul de avizare al comisiei 
economice. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, avem pe ordinea de zi aprobarea 
a două rapoarte de evaluare şi a vânzării unor terenuri, pentru raportul de evaluare luat 
în discuŃie la acest punct este propusă vânzarea pornind de la valoarea de 15 euro/mp, 
iar terenul situat în str.dr.S.Ivaşcu este evaluat la un preŃ de 10 euro/mp, cu toate că, 
acel teren este într-o zonă considerată mai bună, de unde a rezultat această diferenŃă 
între valoarea celor două imobile.     
 D-l secretar arată că, preturile celor două terenuri au fost stabilite în urma 
întocmirii unor rapoarte de evaluare, există criterii specifice după care se stabilesc 
preŃurile, iar rapoartele de evaluare au fost întocmite la solicitarea concesionarilor. 
 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 cu 14 voturi „pentru”, iar 2 
consilieri s-au abŃinut de la vot ( Chira Adriana şi Stoica Constantin Nicolae). 
 Se adoptă Hotărârea nr.198/2018 privind aprobarea raportului de evaluare şi 
vânzării terenului intravilan situat in Municipiul Orăştie, str.Pricazului, nr.16A. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
modificarea Contractului de închiriere nr.6174/2015. 
 D-l director Costoiu Călin Mircea prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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.199/2018 privind modificarea Contractului de 
închiriere nr.6174/2015. 
 La punctul 18 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unor suprafeŃe de păşuni 
proprietatea privată a municipiului Orăştie.  
 D-l director Costoiu Călin prezintaă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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.200/2018 privind aprobarea închirierii prin licitaŃie 
publică a unor suprafeŃe de păşuni proprietatea privată a municipiului Orăştie. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al municipiului Orăştie în 
Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia 
pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii  ale unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 2018/2019. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citite, 
pe rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei 
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea 
reprezentanŃilor Consiliului local în consiliile de administraŃie, în comisia de evaluare 
şi asigurarea calităŃii şi în comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor 
de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii . 
 D-l viceprimar propune ca din consiliile de administraŃie să facă parte următorii 
consilieri : d-l Petre Radu şi d-na Aldea Simona Maria – Colegiul NaŃional 
“A.Vlaicu”, d-l Paşca Ioan – Liceul Tehnologic “N.Olahus”, d-l consilier Stănculesc 
Valentin Silviu -  Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-le Şerban Angela Liliana şi Roşu 
Mariana Dorina -  Şcoala Gimnazială “D.Stanca”, d-na Ardelean Dana Alina  – 
GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi  d-l Dungan Dorian  - GrădiniŃa „Ştrumfii”. 
 Pentru desemnarea reprezentanŃilor în Comisiile de evaluare şi asigurarea 
calităŃii, d-l viceprimar face următoarele propuneri : d-l consilier Stănculesc Valentin 
Silviu – Colegiul NaŃional “A.Vlaicu”, d-l consilier Ionică Mircea -  Liceul 
Tehnologic “N.Olahus” şi Şcoala Gimnazială “dr.A.Vlad”, d-l consilier Pîndărelu 
Nicolae  -  Şcoala Gimnazială “D.Stanca” şi GrădiniŃa “CăsuŃa cu Poveşti” şi d-l 
consilier Petre Radu OnuŃ – GrădiniŃa „Ştrumfii”. 
 D-l viceprimar propune ca din comisiile pentru prevenirea şi eliminarea 
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violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităŃii să facă parte următorii consilieri : d-l consilier Paşca Ioan – Colegiul 
NaŃional “A.Vlaicu”, d-na consilier Roşu Mariana Dorina – Şcoala Gimnazială 
“dr.A.Vlad” şi d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu – Şcoala Gimnazială 
“D.Stanca” . 
 D-l consilier Bulz Dionisie propune ca din consiliile de administraŃie să facă 
parte următorii consilieri : d-l Bulz Dionisie – Colegiul NaŃional „A.Vlaicu”, d-l 
Stoica Constantin Nicolae – Liceul Tehnologic „N.Olahus”, d-na Chira Adriana – 
Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” şi d-l consilier Molocea Mihai Iulian – Şcoala 
Gimnazială „D.Stanca”. 
 Pentru desemnarea reprezentanŃilor în comisiile de evaluare şi asigurarea 
calităŃii, d-l consilier Bulz Dionisie face următoarele propuneri : d-l Bulz Dionisie – 
Colegiul NaŃional „A.Vlaicu”, d-l Stoica Constantin Nicolae – Liceul Tehnologic 
„N.Olahus”, d-na Chira Adriana – Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” şi d-l consilier 
Molocea Mihai Iulian – Şcoala Gimnazială „D.Stanca”. 
 D-l consilier Bulz Dionisie propune ca din comisiile pentru prevenirea şi 
eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi 
promovarea interculturalităŃii să face parte următorii consilieri : d-l Bulz Dionisie – 
Colegiul NaŃional „A.Vlaicu”, d-l Stoica Constantin Nicolae – Liceul Tehnologic 
„N.Olahus”, d-na Chira Adriana – Şcoala Gimnazială „dr.A.Vlad” si d-l consilier 
Molocea Mihai Iulian – Şcoala Gimnazială „D.Stanca”. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, potrivit art.45, alin.(5) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, proiectele de hotărâre cu privire la persoane se vor lua întotdeauna prin vot 
secret. În consecinŃă, d-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a întocmi 
buletinele de vot.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre 
este de 9 voturi. 
 După pauză, d-l secretar prezintă buletinele de vot şi explică procedura după care 
se va desfăşura votul.   
  În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier, câte buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în 
consiliile de administraŃie, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce 
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Petre Radu 
OnuŃ – 13 voturi „pentru”, Aldea Simona Maria – 17 voturi „pentru”, Bulz Dionisie – 
4 voturi „pentru”, Paşca Ioan – 13 voturi „pentru”, Stoica Constantin Nicolae – 4 
voturi „pentru”, Şerban Angela Liliana – 15  voturi „pentru”, Roşu Mariana Dorina – 
14 voturi „pentru”, Ardelean Dana Alina – 15 voturi „pentru”, Molocea Mihai Iulian – 
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4 voturi „pentru”, Stănculesc Valentin Silviu – 13 voturi „pentru”, Dungan Dorian – 
15 voturi „pentru”, Chira Adriana – 4 voturi „pentru” şi Sechi Dan Mihail – 5 voturi 
„pentru”. 
 În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în 
comisiile de evaluare şi asigurarea calităŃii, care intră în cabina special amenajată, 
apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa 
consilierilor.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Stănculesc 
Valentin Silviu – 14 voturi „pentru”, Bulz Dionisie – 3 voturi „pentru”, Ionică Mircea 
– 14 voturi „pentru”, Stoica Constantin Nicolae – 3 voturi „pentru”, Pîndărelu Nicolae 
– 16 voturi „pentru”,       Chira Adriana – 3 voturi „pentru”, Petre Radu OnuŃ – 16 
voturi „pentru”, Molocea Mihai Iulian – 3 voturi „pentru”. 
 În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, fiecărui 
consilier, buletinul de vot pentru desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în 
comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor de corupŃie şi 
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii, care intră în cabina 
special amenajată, apoi introduce buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se 
află în faŃa consilierilor.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc procesul verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Paşca Ioan – 13 
voturi „pentru”, Bulz Dionisie – 2 voturi „pentru”, Stoica Constantin Nicolae – 11 
voturi „pentru”, Roşu Mariana Dorina – 13 voturi „pentru”, Chira Adriana – 2 voturi 
„pentru”,       Stănculesc Valentin Silviu – 13 voturi „pentru”, Molocea Mihai Iulian           
– 2 voturi „pentru”. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, pe buletinul de vot pentru 
desemnarea reprezentanŃilor în Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei „CăsuŃa cu 
Poveşti” apare d-l consilier Sechi Dan Mihail, care nu a fost propus pentru respectivul 
consiliu de administraŃie. 
 D-l secretar arată că, având în vedere acest aspect trebuie făcute propuneri 
nominale pentru desemnarea celui de al doilea reprezentant al Consiliului local în 
Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ mai susmenŃionată. 
 D-l consilier Pîndărelu Nicolae îl propune pe d-l consilier Stoica Constantin 
Nicolae.   
 D-l consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier Pîndărelu Nicolae, iar d-l 
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consilier łambă Alin Adam îl propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu doreşte să facă parte din 
respectivul consiliu de administraŃie. 
 D-l secretar propune o pauză de 10 minute pentru a se întocmi buletinele de vot. 
 În continuare, d-l secretar înmânează, pe rând, în ordine alfabetică, câte un 
buletin, fiecărui consilier, care intră în cabina special amenajată, apoi introduce 
buletinul de vot în urnă. Cabina de vot şi urna se află în faŃa consilierilor.   
 După încheierea votării, preşedintele de şedinŃă procedează la deschiderea urnei 
în faŃa consilierilor, deschide fiecare buletin de vot şi le arată cum s-a votat, apoi îl 
pune pe masa prezidiului. 
 Apoi, preşedintele de şedinŃă şi d-l secretar procedează la numărarea voturilor în 
public şi întocmesc un proces verbal constatator al rezultatului votării, arătând că cei 
17 consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Pîndărelu 
Nicolae – 5 voturi „pentru” şi Stănculesc Valentin Silviu – 11 voturi „pentru”, un vot a 
fost declarat nul. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
„pentru”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.201/2018 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului 
Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de evaluare şi 
asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a faptelor 
de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii  ale 
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul  şcolar 
2018/2019. 
 La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada septembrie – noiembrie 
2018. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru alegerea 
preşedintelui de şedinŃă pentru perioada sus amintită. 
 D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu îl propune pe d-l consilier łambă  Alin 
Adam. 
 D-na consilier Chira Adriana propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerilor şi a 
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.  
 Propunerea d-lui consilier Stănculesc Valentin Silviu se supune la vot fiind 
consemnate 12 voturi „pentru”, iar 5 consilieri s-au abŃinut de la vot.  
  În consecinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam va conduce şedinŃele Consiliului 
local pentru următoarele 3 luni. 
 
  Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 4 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
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 Este adoptată Hotărârea nr.202/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe 
perioada septembrie – noiembrie 2018. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
completarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin 
HCL nr.67/2018. 
 D-na jr.Muntean Iulia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – 
Compartiment achiziŃii publice. 
 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.203/2018  privind completarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. 
 La punctul 22 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării unui teren intravilan 
situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.16. 
 D-l ing.Colhon Andrei dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică. 
 D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei 
economice. 
 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 cu 16 voturi „pentru” şi o 
abŃinere, d-l consilier łambă Alin Adam. 
 Se adoptă Hotărârea nr.204/2018  privind aprobarea unui raport de evaluare şi a 
vânzării unui teren intravilan situat în municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.16. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
constatarea suprafeŃei reale a unui imobil - teren, proprietate publică a Municipiului 
Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 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.205/2018 privind constatarea suprafeŃei reale a unui 
imobil  - teren, proprietate publică a Municipiului Orăştie. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Orăştie pentru cesiunea 
contractului de închiriere nr.1926/2014. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia pentru 
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administraŃie locală, propune ca durata contractului de închiriere să fie de 1 an, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia prin act adiŃional. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 13 voturi. 
 Amendamentul comisiei pentru administraŃie locală este supus la vot şi aprobat 
cu unanimitate de voturi. 
 D-l secretar arată că, având în vedere aprobarea amendamentului, articolul 1 se 
va completa cu un nou aliniat, care va avea următorul cuprins : 
(2) Durata contractului de închiriere va fi de 1 an, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia  prin act adiŃional. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.206/2018 privind acordul Consiliului Local al 
Municipiului Orăştie pentru cesiunea contractului de închiriere nr.1926/2014. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre 
privind completarea H.C.L nr.174/2018 referitoare la reglementarea circulaŃiei în 
Centrul vechi al municipiului Orăştie. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ 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.207/2018 privind completarea H.C.L nr.174/2018 
referitoare la reglementarea circulaŃiei în Centrul vechi al municipiului Orăştie. 
 La punctul 26 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare pentru obiectivul 
de investiŃii „ReŃea de canalizare menajeră şi pluvială pe străzile Decebal, Dacilor, 
D.Stanca şi Viilor”. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în urma discuŃiilor purtate, comisia 
pentru urbanism propune să fie prevăzut în proiectul de investiŃii introducerea 
sistemului de canalizare inclusiv la imobilul nr.21 din str.Decebal. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
amendamentului comisiei şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi.  
 
 Amendamentul comisiei pentru urbanism se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 D-l secretar arată că, urmare a aprobării amendamentului, articolul 2 se va 
completa cu un nou aliniat, care va avea următorul cuprins : (2) ReŃeaua de canalizare 
menajeră şi pluvială va cuprinde şi imobilul nr.21 situat pe str.Decebal din municipiul 
Orăştie. 
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
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 Se adoptă Hotărârea nr.208/2018 privind aprobarea notei conceptuale şi temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiŃii „ReŃea de canalizare menajeră şi pluvială pe 
străzile Decebal, Dacilor, D.Stanca şi Viilor”. 
 În încheierea şedinŃei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în 
ultimele zile a postat în mediul online poze şi înregistrări video ale modului haotic în 
care se circulă şi cum sunt parcate autoturismele în anumite zone din municipiu, iar 
PoliŃia Locală aplică în mod preferenŃial legea şi amendează doar pe unii conducători 
auto. Din punctul său de vedere, PoliŃia Locală pe acest segment de activitate nu îşi 
face datoria,  zilnic sunt încălcate regulile de circulaŃie şi Ńinând cont de aceste 
aspecte, dânsul cere demisia şefului PoliŃiei Locale şi dacă d-l primar nu îi cere 
demisia însemnă că lucrurile sunt mult mai grave decât le-a prezentat şi va parcurge 
etapele legale care se impun.    
 În aceeaşi ordine de idei, d-l consilier Stoica Constantin Nicolae mai arată că, 
zilnic sunt zeci de situaŃii, daca nu chiar sute de maşini care parchează peste tot, 
încalcă regulile de circulaŃie şi nu se ia nicio măsură, în schimb se iau măsuri 
împotriva sa, care a greşit o dată, lucru pe care îl recunoaşte, a achitat amenda, dar nu 
se poate ca PoliŃia Locala să fie transformată în organ de represiune împotriva 
consilierilor care sunt în opoziŃie.  
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată ca a depus o solicitare în calitate de 
consilier local către PoliŃia Local Orăştie prin care a cerut să îi fie comunicate 
numerele de înmatriculare şi numele conducătorilor auto, care au fost sancŃionaŃi în 
cursul anului 2018 pentru parcarea ilegală în zona sensului giratoriu din str.A.Iancu. 
Dânsul arată că în răspunsul primit, care este semnat inclusiv de d-l secretar, se 
precizează că în data de 28.06.2018 nu a fost sancŃionat niciun conducător auto, cu 
toate că, în data respectivă maşina d-lui secretar a fost parcată pe un loc rezervat 
persoanelor cu handicap în parcarea vis-a-vis de Casa de Cultură. Totodată prin 
respectiva adresă i se răspunde ca nu i se pot oferi numerele de înmatriculare ale 
autoturismelor, întrucât intră sub incidenŃa Legii nr.129/2018 privind protecŃia datelor 
cu caracter datelor, însă nicio lege nu poate interzice accesul la informaŃii unui 
consilier local. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, solicitările făcute în calitate de consilier local 
conform regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului local se adresează 
Primarului, care o repartizează spre soluŃionare compartimentului de specialitate şi 
care va formula un răspuns cu privire la cele solicitate, iar dânsul a semnat pentru 
legalitate un act care a fost întocmit de către Serviciul PoliŃia Locală, care este în 
subordinea Primarului.  
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae consideră că, nu este normal ca persoana 
care conduce PoliŃia Locală să încaseze venituri din două surse, nu este moral în 
primul rând, se pot găsi alte persoane competente, care să ocupe acest post şi care să 
îşi îndeplinească atribuŃiile. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în urma cu câteva zile a avut loc un 
incident nefericit, un copil a fost muşcat de un câine comunitar, este un lucru 
regretabil şi doreşte să ştie ce măsuri se pot lua de către municipalitate cu privire la 
câinii comunitari. 
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 D-l primar Ovidiu Bălan arată că, Municipiul Orăştie este membru asociat în 
cadrul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul JudeŃean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân” şi care atribuŃii cu privire la aceste animale, din punctul de 
vedere al dânsului, aceasta are anumite obligaŃii şi responsabilităŃi pe care şi le 
respectă, iar în momentul de faŃă este singura alternativa din acest punct de vedere. De 
asemenea, dânsul mai arată că, se poate face o analiza a activităŃii asociaŃiei şi putem 
oricând să ne retragem din cadrul acesteia, dar trebuie să se găsească o altă asociaŃie 
viabilă care să se ocupe de această problemă. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, deşi avem un serviciu care se ocupă 
de problema animalelor fără stăpân, acesta nu funcŃionează, plătim anual o 
taxă/persoana către aceasta asociaŃie care este de câteva mii de lei, din informaŃiile 
sale este vorba de 7 lei/persoană/an, însă rezultatul nu este cel scontat. 
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, în zona unde s-a întâmplat acest 
eveniment nedorit se pare există o persoană care hrăneşte aceste animale, iar taxa care 
se achită anual este de 2,5 lei/persoană. 
 D-l primar arată că, putem să interzicem hrănirea de către populaŃie a acestor 
câini, să stabilim măsurile care se vor lua împotriva acelor persoane şi cuantumul 
amenzilor care se pot aplica în acest sens. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că PoliŃia Locală are atribuŃii cu privire 
la câinii comunitari şi întreabă de ce nu se creează în cadrul acesteia un compartiment 
care să se ocupe de problema animalelor fără stăpân, mai ales că, are prevăzute 
asemenea competenŃe.  
 D-l viceprimar arată că, Politia Locala are competenŃe doar în ceea ce priveşte 
sesizarea cu privire la animalele fără stăpân, iar înfiinŃarea unui serviciu local 
specializat în acest sens, ar implica costuri mai mari decât cele actuale. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, este de preferat să avem un serviciu 
mai scump, dar eficient, decât unul mai ieftin şi care nu dă rezultatele dorite. 
 D-l viceprimar arată că, pentru a avea un serviciu propriu ne trebuie personal, nu 
este vorba doar de o persoană sau două, avem nevoie de personal de specialitate, care 
să ofere asistenŃa medicală necesară acestor animale. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, această asociaŃie nu face campanii cu 
privire la adoptarea acestor animale, sunt cetăŃeni care poate ar fi interesaŃi să adopte 
un câine comunitar, însă se mulŃumesc să îi captureze şi apoi să îi eutanasieze. În ceea 
ce priveşte adopŃia, asociaŃiile private fost singurele care au făcut ceva concret îna 
cest sens şi în anii precedenŃi au reuşit să trimită în străinătate spre adopŃie mii de 
câini fără stăpân.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
              Preşedinte de şedinŃă,                                                    Secretar, 
        jr.Paşca Ioan                           jr.Teodor Iordan 


