ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.01.2019 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 cei 19 consilieri.
La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media
locală.
Întrucât procesele verbale ale şedinŃelor de îndată din data de 09 si 18 ianuarie 2019
au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există
obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecŃii, procesele verbale sunt supus, pe
rând, la vot şi aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Paşca Ioan prezintă următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în
administrarea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie şi a Şcolii Gimnaziale „Dominic
Stanca” Orăştie.
2.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”.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.166/2017 referitoare la aprobarea
asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul
“Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
4.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”.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la aprobarea
asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul
“Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectului „Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”,
transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor,
în municipiul Orăştie”.
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8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectului „Construire locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea
infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.210/2016 referitoare la aprobarea
studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiŃii „Hală pentru produse agroalimentare „La Stadion”, Municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara.
10.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.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale
Primăriei Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare
Consiliului Local al municipiului Orăştie.
12.Proiect de hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea
privată a municipiului Orăştie.
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii
de selecŃie a reprezentantului Municipiului Orăştie în consiliul de administraŃie al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A.
14.Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanŃelor profesionale
individuale ale Secretarului municipiului Orăştie pe anul 2018.
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii
de selecŃiei a membrilor consiliului de administraŃie la S.C Activitatea Goscom S.A
Orăştie.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru
masa lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie
pentru anul 2019.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale,
artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2019 în municipiul Orăştie.
18.Informare privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II al
anului 2018.
19.Informare privind acordarea serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea
subvenŃiilor de către asociaŃiile şi fundaŃiile române cu personalitate juridică, care
înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială în municipiul Orăştie şi care au
primit subvenŃii de la Consiliul local al municipiului Orăştie în anul 2018.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
20.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a municipiului
Orăştie.
Tot în afara ordinii de zi, d-l viceprimar propune :
21.Intrebari-interpelari.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Liceului
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Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie şi a Şcolii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăştie.
D-na ec.Doboş Carmen 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 13 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.6/2019 privind aprobarea casării unor mijloace fixe
aflate în administrarea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăştie şi a Şcolii Gimnaziale
„Dominic Stanca” Orăştie.
La punctul 2 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-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală si Proiecte.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire raportului de avizare al comisiei
economice.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, această investiŃie este finalizată şi întreabă
dacă este legal să modificăm această documentaŃie, nu ar fi fost normal ca atunci când sa renunŃat la anumite lucrări, să se fi venit cu această propunere.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, conform condiŃiilor din contractul de finanŃare la
finalizarea investiŃiei toate renunŃările si suplimentările trebuie centralizate şi retrimis
devizul general, iar Ministerul Dezvoltării doreşte să vadă dacă rămân anumite economii
pe anumite contracte.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă lucrarea este recepŃionată.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în urma recepŃiei s-a stabilit că este nevoie de
modificarea devizului, fiindcă nu s-au executat anumite lucrări.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, pe bază de dispoziŃie de şantier date de proiectant
pe parcursul execuŃiei lucrărilor, au fost mai multe dispoziŃii pe măsură ce s-a înaintat cu
lucrările, iar ghidul de finanŃare ne obligă să facem aceste modificări doar la finalul
proiectului.
D-l secretar arată că, aşa prevede contractul de finanŃare şi acesta s-a respectat
întocmai.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă este legal să putem modifica şi
alte studii de fezabilitate la finalul lucrărilor, după ce acestea au fost recepŃionate.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, dacă aşa este prevăzut în contractul de finanŃare
se poate modifica orice şi dacă aceste modificări sunt acceptate de către finanŃator.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, aprobăm un studiu de fezabilitate cu
bani de la bugetul local şi pentru care ne asumăm responsabilitatea şi la finalul lucrării
descoperim că s-a făcut altceva, putem modifica ulterior studiul de fezabilitate în funcŃie
de cele constatate în teren?.
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D-na ec.Doboş Carmen arată că, dacă în teren se constată că este necesar a se face
modificări faŃă de planul iniŃial, se pot aduce modificări.
D-l secretar arată că, trebuie avut în vedere că, se descoperă lucrări care sunt
necesare şi nu există altă soluŃie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian consideră că, aceste modificări ar trebui prinse
eventual la cheltuieli neprevăzute sau sub o altă formă.
D-na ec.Doboş Carmen arată că, la cheltuieli neprevăzute sunt nominalizate exact
care cheltuieli pot fi încadrate în acel capitol.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, dânsul nu înŃelege această procedura,
care permite modificarea pe parcurs a unor cheltuieli.
D-na ec.Doboş Carmen revine asupra capitolului „diverse şi neprevăzute” arătând
că, în cazul în care nu sunt utilizate, se actualizează devizul general fiindcă se renunŃă la
acele cheltuieli, nu s-au efectuat şi este normal ca acei bani să fie realocaŃi, când ne
referim strict la fonduri nerambursabile.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, studiul de fezabilitate nu este un document
anterior tuturor celorlalte documente. I se răspunde de către d-na ec.Dobos Carmen, care
arată că, aşa este, dar nu vorbim de modificări de soluŃii tehnice.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, la proiectul de hotărâre de la punctul 4
este vorba şi de modificări de soluŃii tehnice. D-na ec.Doboş Carmen arată că, în acel
caz este vorba de supraestimări.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae întreabă ce s-ar întâmpla dacă Consiliul
local nu ar fi de acord să aprobe proiectul de hotărâre.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, în această situaŃie s-ar pierde finanŃare.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae este de părere că, nu se poate face această
rectificare a bugetului la finalizarea proiectului, ci trebuia făcută la momentul respectiv,
nu ulterior.
D-l secretar arată că, acest lucru îl hotărăşte ministerul care a finanŃat proiectul.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, nu hotărăşte ministrul, deoarece
aprobarea este a Consiliului local, dacă noi nu aprobăm ce să mai hotărască ministerul,
nu ni se poate impune de minister ce să aprobam.
D-l secretar arată că, hotărârea se trimite la minister şi în funcŃie de ceea ce s-a
aprobat, ministerul va hotărî în consecinŃă. În cazul de faŃă nu sunt sume în plus sunt
sume în minus şi atunci nu vede nicio problemă.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi „pentru”, 2 voturi
„împotrivă”, iar 4 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.7/2019 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.166/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul
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local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu,
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
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 13 voturi „pentru”, iar
6 consilieri
s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.8/2019 privind modificarea HCL nr.166/2017 referitoare
la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
La punctul 4 al ordinii de zi, 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-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier łambă Alin Adam prezintă raportul de avizare al comisiei economice.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi „pentru”, iar 5
consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.9/2019 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”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
modificarea HCL nr.167/2017 referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul
local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
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 13 voturi „pentru”, iar
6 consilieri
s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.10/2019 privind modificarea HCL nr.167/2017
referitoare la aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
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La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului
„Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”.
D-na jr.Muntean Iulia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale
comisiei economice şi 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.11/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice
aferent Proiectului „Restaurare, consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Reabilitarea şi
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă”, transformarea acesteia în Centru
Cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăştie”.
D-na jr.Muntean Iulia 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.12/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor
publice aferent Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru
GrozuŃă”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncŃional şi reabilitarea străzii
Dacilor, în municipiul Orăştie”.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului
„Construire locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea infrastructurii publice
urbane, în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
D-na jr.Muntean Iulia 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.13/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice
aferent Proiectului „Construire locuinŃe sociale cu centru educaŃional şi îmbunătăŃirea
infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar expune 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 „Hală pentru produse
agroalimentare „La Stadion”, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
D-na jr.Muntean Iulia prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
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D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă de ce valoarea de acum, care a crescut faŃă de
cea iniŃială cu aproximativ 3 milioane lei faŃă de investiŃia realizată la PiaŃa „La Berze”
care a fost finalizată, este mai mare?.
D-na jr.Muntean Iulia arată că, valoarea estimată a PieŃei „La Berze” este în jurul
valorii de 2.543.000 lei.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, din câte se poate observa PiaŃa „La Stadion” va
fi de 3 ori mai scumpă faŃă de cealaltă investiŃie.
D-na jr.Muntean Iulia arată că, trebuie Ńinut cont că este vorba de 3 ani distanŃă
între cele două investiŃii, iar intre timp a crescut valoarea manoperei pe ramura de
construcŃii.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă contractul de execuŃie pentru
PiaŃa „La Berze” a fost semnat pe suma de 2.543.000 lei. I se răspunde de către d-na
jr.Muntean Iulia care arată că, nu s-a semnat pe acea valoare, aceasta este o valoare
estimată.
Preşedintele de şedinŃă arată că, nu ne interesează valoarea PieŃei „La Berze”, noi
discutăm strict de investiŃia care se face la PiaŃa „La Stadion”, dacă se doresc informaŃii
suplimentare trebuie solicitate la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, ar fi relevantă o comparaŃie, s-a
achiziŃionat pe o valoare mai mică şi s-a semnat contractul pe o valoare mult mai mare.
În comisie a înŃeles ca la licitaŃie nu s-a prezentat nicio ofertă, acum ni s-a spus că totuşi
a fost o ofertă.
D-na jr.Muntean Iulia arată că, iniŃial a fost o ofertă, dar ulterior aceasta a fost
retrasă din procedura de achiziŃie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian consideră că, este o diferenŃă foarte mare de
valoare între cele două pieŃe de cartier ambele la fel de importante, investiŃia de la PiaŃa
„La Berze” este în regulă.
Preşedintele de şedinŃă arată că, PiaŃa „La Stadion” este cu 30% mai mare ca şi
suprafaŃă faŃă de PiaŃa „La Berze”.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, partea de cofinanŃare pentru PiaŃa „La
Stadion” este cât valoarea de realizare a celeilalte pieŃe este o diferenŃă prea mare.
Preşedintele de şedinŃă arată că, trebuie avut în vedere faptul că, PiaŃa „La Stadion”
aşa cum a arătat mai înainte este cu cel puŃin 30 % mai mare comparativ cu cealaltă
piaŃă, deci costurile de realizare vor fi probabil cu 40% mai mari. Totodată trebuie Ńinut
cont că, a crescut între timp valoarea manoperei. Dânsul mai arată că, această valoare
este cea cu care este scoasa la licitaŃie, valoarea va fi mult mai mică, poate undeva la 4
milioane, valoarea se va stabili în urma procedurii ce va fi urmată pe SEAP.
D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, i-ar fi crezut pe colegii liberali, dacă
acum două luni la votarea proiectului privind Stadionul „Mecanica” ar fi votat
modificarea privind scăderea bugetului acestuia cu
2 milioane de lei, atunci i-ar fi
crezut că Ńin să se facă şi mai multe investiŃii cu bani „economisiŃi” din proiecte scumpe.
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Dânsul mai arată că, ceea ce se întâmplă acum este doar ce le spune şeful lor să facă, doi
sau trei dintre aceştia, nu toŃi.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, nu au făcut altceva decât să pună
întrebări pertinente referitoare la probleme discutate, facem administraŃie şi nu politică,
spunându-i d-lui viceprimar „mai las-o dracului de vrăjeală”, dar chiar nu se poate aşa.
D-l viceprimar consideră că, consilierii liberali ar trebui să lase politica pentru
punctul „Diverse”.
Preşedintele de şedinŃă arată că, în perioada când majoritatea în consiliu era a
consilierilor liberali, au dat toată strada S.Ivaşcu la zilieri, acum ies în presă că se vinde,
au vândut la ai lor care au avut bani, cei care sunt mai săraci şi au construit ulterior nu
mai au voie să cumpere.
D-l consilier Popa Dorin Ioan este de părere că, trebuie să lăsăm deoparte aceste
certuri care nu îşi au rostul, este o problemă peste care nu se poate trece aşa de uşor.
Referitor la valoarea investiŃiei, în anul 2016 aceasta a fost de 1,2 milioane lei, iar după
trei ani a crescut la 3 milioane lei, preŃ de pornire la licitaŃie şi dacă după aproape 4 ani
scoatem la licitaŃie la un preŃ de 3 ori mai mare, nu este ceva în regulă, indiferent dacă
votăm aşa sau nu votam aşa. Totodată, mai arată că, d-l Paşca Ioan a afirmat că am
vândut nu ştiu ce parcele, acele proiecte de hotărâre au fost iniŃiate de către Primarul
Municipiului Orăştie şi le-am votat.
Preşedintele de şedinŃă arată că, acele proiecte au fost iniŃiate ca urmare a solicitării
făcute de către concesionari, d-l consilier Popa Dorin Ioan ştie foarte bine care este
procedura.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 voturi.
6 consilieri
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar
s-au abŃinut de la vot.
Este adoptată Hotărârea nr.14/2019 privind modificarea HCL nr.210/2016
referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiŃii „Hală pentru produse agroalimentare „La Stadion”,
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă 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 dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 13 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.15/2019 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 arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
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aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Primăriei Municipiului Orăştie,
InstituŃiilor şi Serviciilor publice aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală – Compartiment Resurse umane.
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
este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.16/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcŃii ale Primăriei Municipiului Orăştie, InstituŃiilor şi Serviciilor publice
aparŃinătoare Consiliului Local al municipiului Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind inventarierea unui teren intravilan în proprietatea privată a municipiului
Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezinta 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.17/2019 privind inventarierea unui teren intravilan în
proprietatea privată a municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii de selecŃie a reprezentantului
Municipiului Orăştie în consiliul de administraŃie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
„Valea Orăştiei” R.A.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului 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.
Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale
pentru desemnarea membrilor comisiei.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu îl propune pe d-l consilier łambă Alin
Adam.
D-l consilier łambă Alin Adam îi propune pe d-nii consilieri Paşca Ioan şi Petre
Radu OnuŃ.
D-l consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l consilier Molocea Mihai Iulian.
D-l secretar arată că, dintre cei nominalizaŃi se va alege doar un singur consilier,
care va face parte din comisie alături de cei doi membri nominalizaŃi în proiectul de
hotărâre. Totodată, mai arată că, dacă se doreşte se poate modifica numărul membrilor
comisiei, dacă nu se va păstra numărul propus iniŃial.
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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 10 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 un buletin de vot, 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 19
consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Costoiu Călin
Mircea – 16 voturi „pentru”, Terchet Narcis – 16 voturi „pentru”, łambă Alin Adam –
10 voturi „pentru”, Paşca Ioan – 2 voturi „pentru”, Petre Radu OnuŃ – niciun vot şi
Molocea Mihai Iulian – 4 voturi „pentru”, iar 3 voturi au fost nule. În consecinŃă, au fost
aleşi ca membri ai comisiei de selecŃie, d-nii Costoiu Călin Mircea, Terchet Narcis şi
łambă Alin Adam.
Proiectul de hotărâre în forma modificată se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi
„pentru”, iar 2 consilieri s-au abŃinut de la vot.
Se adoptă Hotărârea nr.18/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea
procedurii de selecŃie a reprezentantului Municipiului Orăştie în consiliul de
administraŃie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea Orăştiei” R.A.
La punctul 14 al ordinii de zi, d-l viceprimar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind propunerea evaluării performanŃelor profesionale individuale ale
Secretarului municipiului Orăştie pe anul 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.
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.19/2019 privind propunerea evaluării performanŃelor
profesionale individuale ale Secretarului municipiului Orăştie pe anul 2018.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii de selecŃiei a membrilor consiliului
de administraŃie la S.C Activitatea Goscom S.A Orăştie.
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D-l director Costoiu Călin 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.
Preşedintele de şedinŃă solicită să se facă propuneri nominale pentru desemnarea
membrilor comisiei de selecŃie.
D-l director Costoiu Călin arată că, preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare
activitatea în cadrul autorităŃii publice tutelare, această cerinŃă nefiind necesară pentru
ceilalŃi membrii ai comisiei.
D-l consilier Paşca Ioan îi propune pe d-nii Costoiu Călin Mircea ca preşedinte şi
consilier łambă Alin Adam – membru.
D-l consilier Stănculesc Valentin Silviu il propune pe d-l consilier Paşca Ioan.
D-l consilier łambă Alin Adam îl propune pe d-l Terchet Narcis ca secretar, fără
drept de vot.
D-l consilier Bulz Dionisie îl propune pe d-l Popa Dorin Ioan, ca membru în cadrul
comisiei susmenŃionate.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre
este de 10 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 un buletin de vot, 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 19
consilieri prezenŃi au votat fiind înregistrate următoarele rezultate : Costoiu Calin
Mircea – 17 voturi „pentru”, Paşca Ioan – 15 voturi „pentru”, łambă Alin Adam – 15
voturi „pentru”, Popa Dorin Ioan – 4 voturi „pentru” şi Terchet Narcis – 17 voturi
„pentru”. Drept urmare, au fost aleşi ca membri ai comisiei, d-nii Costoiu Călin Mircea
– preşedinte, Paşca Ioan şi łambă Alin Adam – membri şi Terchet Narcis – secretar, fără
drept de vot.
Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.20/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea
procedurii de selecŃiei a membrilor consiliului de administraŃie la S.C Activitatea
Goscom S.A Orăştie.
La punctul 16 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea preŃurilor de pornire la licitaŃie pentru masa lemnoasă pe
picior din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Orăştie pentru anul 2019.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
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Publică Locală.
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.21/2019 privind aprobarea preŃurilor de pornire la
licitaŃie pentru masa lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea publică a
municipiului Orăştie pentru anul 2019.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura
pe parcursul anului 2019 în municipiul Orăştie.
D-l ing.Pistol Eugen prezintă raportul întocmit de Casa de Cultură „Alexandru
GrozuŃă” Orăştie.
D-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dă citire raportului de avizare al comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în urmă cu 3-4 ani, a fost prezentat în Consiliul
local un proiect cultural de către d-l Tibori Cătălin membru al grupului Syncreto prin
care se propunea o regândire a programului manifestărilor culturale şi artistice la nivelul
municipiului nostru, cum era atunci şi cum ar putea evolua toată activitatea culturală, pe
ani, pentru ca în anul 2020 să fie o altă imagine a activităŃii culturale. În aceeaşi ordine
de idei, mai arată că, una dintre concluzii a fost că programul este fragmentat şi
discontinuu, iar dacă ne uităm peste actualul program, din păcate suntem în acelaşi loc.
D-l viceprimar arată că, la momentul respectiv proiectul a fost foarte bun, dar în
anul 2016, O.N.G-urile care erau înfiinŃate pe lângă casele de cultură şi primeau
finanŃări au fost cumva interzise, erau la limita legii şi acesta este motivul pentru care
acest proiect, datorită legalităŃii nu a putut fi pus în practică.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă cine a organizat anul trecut Maialul
Orăştian. I se răspunde de către d-l ing.Pistol Eugen, care arată că, acesta a fost organizat
prin intermediul unei asociaŃii culturale non profit.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae arată că, în şedinŃa ordinară din
20
decembrie 2018 a cerut ca pentru această şedinŃă să fie prezentată o situaŃie a
cheltuielilor care au fost efectuate cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei NaŃionale a
României, Consiliul local a alocat o sumă de la bugetul local şi vrem să ştim pe ce au
fost cheltuiŃi.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, a prezentat în şedinŃa de luna trecută modul cum au
fost cheltuiŃi banii alocaŃi pentru respectivul eveniment. Totodată, dânsul arată că, a fost
încheiat un contract cu o asociaŃie culturală, care a avut cea mai bună ofertă, a fost
solicitat un număr de artişti, iar aceasta şi-a respectat clauzele contractuale.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina întreabă cine face propunerile în ceea ce
priveşte artiştii care sunt invitaŃi, trebuie aduşi artişti cunoscuŃi, să se facă contractul de
achiziŃie mult mai bine, să fie trecuŃi artiştii care dorim să îi aducem.
D-l ing.Pistol Eugen arată ca, propunerile sunt făcute de către Casa de Cultură, care
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sunt înaintate conducerii Primăriei şi conducerea Primăriei hotărăşte.
D-l consilier Popa Dorin Ioan arată că, asociaŃia culturală a făcut ce s-a stipulat în
caietul de sarcini, pe viitor vor trebui întocmite mult mai serios aceste documente.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în cursul anului trecut a existat o
colaborare cu o trupă de teatru şi întreabă dacă aceasta va continua şi anul acesta.
D-l ing.Pistol Eugen arată că, în programul acŃiunilor culturale este prevăzut, ca
trimestrial să aibă loc câte un spectacol de teatru în colaborare cu Teatrul din Deva,
precum şi un spectacol din cadrul proiectului cultural „Hunedoara Lirica”, în luna iunie
sau la începutul lunii iulie.
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 de voturi.
Se adoptă Hotărârea nr.22/2019 privind aprobarea Programului manifestărilor
culturale, artistice şi sportive ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2019 în municipiul
Orăştie.
La punctul 18 al ordinii de zi, d-na director Oltean Mihaela dă citire informării
privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2018.
În continuare, d-na director Oltean Mihaela prezintă informarea privind acordarea
serviciilor de asistenŃă socială şi utilizarea subvenŃiilor de către asociaŃiile şi fundaŃiile
române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă
socială în municipiul Orăştie şi care au primit subvenŃii de la Consiliul local al
municipiului Orăştie în anul 2018.
La punctul 20 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind stabilirea tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe,
deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a municipiului Orăştie.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia economică, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, există o directivă europeană care prevede ca
până în anul 2020, reŃelele de telecomunicaŃii să fie subterane în totalitate şi dacă s-a
făcut ceva în acest sens.
D-l secretar arată că, s-a solicitat firmelor să facă un inventar al tuturor reŃelelor şi
atunci când solicita acord pentru lucrări li se va pune în vedere să se conformeze acestor
prevederi.
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.23/2019 privind stabilirea tarifelor percepute pentru
exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a
municipiului Orăştie.
La ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări-interpelări, preşedintele de şedinŃă îi dă
cuvântul d-lui ing.Crişan Tiberiu. Acesta arată că, în toamna anului trecut au fost
efectuate unele lucrări de înlocuire a conductei de alimentare cu apă şi a fost realizat
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sistemul de canalizare pe str.Unirii şi în urma acestor lucrări, trotuarul şi legăturile cu
străzile LibertăŃii şi M.Kogălniceanu sunt deteriorate. Dânsul solicită luarea de măsuri
pentru repararea acestora de către firma care a efectuat lucrările.
D-l viceprimar arată că, lucrările au fost adjudecate de către SC TC Ind SA Orăştie,
care ulterior a subcontractat, lucrările au început în toamna trecută, la finalizarea
acestora au fost betonate acele legături, dar pe perioada sezonului rece acestea s-au
deteriorat. În aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, atunci când timpul ne va permite
acestea vor fi refăcute.
D-l ing.Crişan Tiberiu întreabă când va fi demolat WC public care se află în centrul
municipiului şi din punctul de vedere al dânsului este o ruşine să avem un asemenea loc,
care nu arată deloc bine.
D-l viceprimar arată că, într-adevăr la exterior din punct de vedere estetic nu arată
prea bine, însă interiorul este amenajat şi funcŃional. Totodată, dânsul arată că, zona
respectivă va fi refăcută în perioada următoare fiind cuprinsă într-un proiect de investiŃii,
care prevede modernizarea acesteia.
D-l secretar arată că, terenul respectiv se află în proprietatea Protopopiatului
Ortodox Orăştie, au avut loc discuŃii cu aceştia pentru efectuarea unui schimb, dar
deocamdată nu s-a luat nicio decizie în acest sens.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în luna noiembrie a anului trecut,
cu ocazia şedinŃei comisiei pentru administraŃie locală a solicitat să fie prezentat bugetul
de venituri şi cheltuieli al C.S.M Dacia Orăştie 2010 pe anul 2018, dar care nu a fost
prezentat nici până în prezent. Urmare a acestui fapt, a făcut o nouă solicitare în urma cu
două zile cu ocazia şedinŃei comisiilor de specialitate.
D-l ec.Cozma Ovidiu îi înmânează d-lui consilier Stoica Constantin Nicolae
raportul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al C.S.M „Dacia Orastie 2010” pe anul
2018.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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