ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 27.06.2019 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 16 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Ardelean
Dana Alina, Paşca Ioan şi Popa Dorin Ioan.
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 procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 30 mai 2019 a fost pus la
dispoziŃia consilierilor, d-l secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire
la acesta. Întrucât nu există obiecŃii, procesul verbal este supus, pe rând, la vot şi aprobat
cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu prezintă următorul
proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent
Proiectului „Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea
străzilor de acces, în Municipiul Orăştie”.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită
prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită
prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie,
str.Pricazului.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe construite din
fonduri ANL situate în blocurile nr.81 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie
solicitate de titularii contractelor de închiriere.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de
concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăştie situat în
str.N.Titulescu, care expiră în luna iulie 2019.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării populaŃiei satelor ce aparŃin
municipiilor şi oraşelor în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de
colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale şi similare de către operatorul
serviciului public de salubrizare.
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Salubrizare
al JudeŃului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2018.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea exproprierii unor terenuri, proprietate
privată a Municipiului Orăştie, pentru realizarea lucrării de utilitate publică, de interes
naŃional „Reabilitarea linei c.f Braşov – Simeria, componentă a coridorului IV
paneuropean pentru circulaŃia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secŃiunea
Coşlariu - Simeria”.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări, a Planului de selecŃie,
a Profilului Consiliului de AdministraŃie, a Matricei profilului Consiliului de
AdministraŃie şi a Profilului Candidatului, în vederea selecŃiei membrilor Consiliului de
AdministraŃie al SC Activitatea Goscom SA.
10.Proiect de hotărâre privind inventarierea unor terenuri intravilane în proprietatea
privată a Municipiului Orăştie.
11.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.84/2019 referitoare la aprobarea
Amenajamentului pastoral pentru pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor legali din
Municipiul Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare
pentru obiectivul de investiŃii: “Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări
exterioare bl.40 str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări
exterioare bloc ANL 81-82 – str. Pricazului, alee carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor,
str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor Vladimirescu”.
Tot în afara ordinii de zi, d-l consilier Bulz Dionisie propune :
13.Întrebări-interpelări.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului
„Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de
acces, în Municipiul Orăştie”.
D-na jr.Muntean Iulia dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică –
compartiment achiziŃii publice.
D-l consilier łambă Alin Adam dă citire, pe rând, rapoartelor de avizare ale
comisiei economice şi comisiei pentru urbanism.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în comisia pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.109/2019 privind aprobarea Programului achiziŃiilor
publice aferent Proiectului „Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi
modernizarea străzilor de acces, în Municipiul Orăştie”.
La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei locuinŃe construită prin fonduri ANL
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situată în blocul nr.81, apartamentul nr.13 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locala,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
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.110/2019 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.81, apartamentul nr.13 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
În continuare, 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.82, apartamentul nr.11 din municipiul Orăştie, str.Pricazului.
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 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.111/2019 privind aprobarea atribuirii cu chirie a unei
locuinŃe construită prin fonduri ANL situată în blocul nr.82, apartamentul nr.11 din
municipiul Orăştie, str.Pricazului.
La punctul 4 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.81 şi nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăştie solicitate de titularii
contractelor de închiriere.
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 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.112/2019 privind aprobarea unui schimb de locuinŃe
construite din fonduri ANL situate în blocurile nr.81 şi nr.84 din str.Pricazului,
municipiul Orăştie solicitate de titularii contractelor de închiriere.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune pentru terenul aferent garajului
din municipiul Orăştie situat în str.N.Titulescu, care expiră în luna iulie 2019.
D-l ing.Colhon Andrei prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ şi d-na consilier Roşu Mariana Dorina dau citire, pe
rând, rapoartelor de avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi comisiei pentru
servicii şi comerŃ.
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.
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Este adoptată Hotărârea nr.113/2019 privind aprobarea prelungirii duratei unui
contract de concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăştie situat în
str.N.Titulescu, care expiră în luna iulie 2019.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea încadrării populaŃiei satelor ce aparŃin municipiilor şi oraşelor
în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor municipale şi similare de către operatorul serviciului public de
salubrizare.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-na consilier Roşu Mariana Dorina arată că, în comisia pentru servicii şi comerŃ,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă ce efecte va avea extragerea satelor şi
comunelor din statutul de urban şi trecerea lor în statut de rural. I se răspunde de către d-l
director Costoiu Călin care arată că, mai mult ca sigur vor avea tarife mai mici,
municipiul Orăştie nu are arondate sate şi comune, deci pentru noi nu va avea niciun
efect, dar fiind în cadrul acestei asociaŃii a trebuit supus aprobării acest proiect de
hotărâre.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, orice decizie luată la nivelul asociaŃiei de
dezvoltare intercomunitara se ia de către toŃi membrii acesteia.
D-l director Costoiu Călin arată că, această hotărâre nu ne afectează nici în mod
direct, nici indirect.
D-l primar arată că, în documentaŃia iniŃială a fost această prevedere, prin care
satele şi comunele au fost incluse în mediul urban şi nu s-a Ńinut cont de ea la întocmirea
acesteia.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă nu suntem în această situaŃie, de
ce ne-a cerut să aprobăm o asemenea hotărâre.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, Municipiul Orăştie este membru al respectivei
asociaŃii şi hotărârile cu privire la aceasta trebuie adoptate de către toŃi membrii.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, din câte înŃelege, satele şi comunele
plăteau tarife raportat la oraşe şi municipii.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, prin această hotărâre, satele şi comunele nu vor
mai fi încadrate ca şi tarifare la nivelul urban, ci vor plăti tarifele aferente zonei rurale.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, la nivelul asociaŃiei se discută de
mărirea preŃului de colectare a deşeurilor urbane.
D-l primar arată că, dânsul nu are cunoştinŃă de aşa ceva, în eventualitatea
modificării tarifului, acesta va trebui supus aprobării Consiliului local.
D-l director Costoiu Călin arată că, orice modificare a tarifului conform contractului
se face cu acordul ambelor părŃi, asociaŃia propune un tarif care în baza unui ordin al
A.N.R.S.C va trebui avizat de consiliul local şi ulterior supus aprobării acestora.
D-l primar arată că, în cazul modificării tarifelor acestea vor trebui supuse aprobării
consiliului local există o anumită procedură, pe care am urmat-o pe partea de apă şi
canal, propunerea de majorare este supusă aprobării consiliului local, care este înaintată
spre avizare către A.N.R.S.C şi ulterior după aprobarea sau nu de către aceştia a
propunerii se revine în consiliu spre aprobarea tarifelor.
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D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este
de 9 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 5 voturi
„împotrivă”.
Se adoptă Hotărârea nr.114/2019 privind aprobarea încadrării populaŃiei satelor ce
aparŃin municipiilor şi oraşelor în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife
de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale şi similare de către
operatorul serviciului public de salubrizare.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea modificării Regulamentului de Salubrizare al JudeŃului Hunedoara, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2018.
D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l consilier Petre Radu OnuŃ prezintă raportul de avizare al comisiei pentru
administraŃie locală.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, ne-am procopsit cu aceasta firmă (SC Brai
Căta SRL), care are o serie de derapaje destul de grave. În primul rând, nu îşi respectă un
orar de ridicare a gunoiului, vin dimineaŃa la ora 6, la ora 9, la ora 19, nu mai ştii ce să
faci, în acest sens dânsul a hotărât să îl scoată cu o seară înainte, ceea ce nu i se pare
normal. În aceeaşi ordine de idei, arată că, colectarea selectivă nu există, cu toate că, în
regulament este prevăzut acest lucru, plata facturii se poate face doar la sediu, ar trebui
specificate nişte conturi unde să se poată efectua plata acestora. Totodată, dânsul mai
arată că, regulamentul este din luna mai 2019 şi întreabă de când va intra în vigoare, iar
cu privire la tarif s-au primit notificări că se va majora, cu toate că, nu a fost aprobat de
noi. Dânsul arată că în regulament, la art.5, alin.(3) este prevăzut că, ulterior aprobării
delegării şi obŃinerii licenŃei, mai mult ca sigur va trebui să elaborăm un regulament care
să cuprindă activităŃi ca măturat, spălat şi stropit
străzi, curăŃat zăpadă. În încheiere, dânsul arată că, în regulament este prevăzut că
municipiul Orăştie are un număr de 22.017 locuitori, nu ştie de unde au scos acest număr.
D-l director Costoiu Călin arată că, privitor la data intrării în vigoare a
regulamentului, acesta va produce efecte după aprobarea sa de către toŃi membrii. Cu
privire la înfiinŃare unor servicii care privesc măturatul, spălatul, stropirea străzilor şi
curăŃarea zăpezii, aceste activităŃi sunt executate în prezent prin intermediul Serviciului
Public de Gospodărire Municipală Orăştie. În ceea ce priveşte numărul cetăŃenilor
municipiului Orăştie, acest număr l-au luat de la Institutul NaŃional de Statistică, sunt
datele oficiale care există la aceştia.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, Institutul NaŃional de Statistică avea două
moduri de raportare, primul mod era fără cei plecaŃi în străinătate, apoi au constatat că,
aceştia nu sunt prinşi nicăieri, nefiind înregistraŃi nici în România şi nici în Ńara unde
locuiau şi atunci Uniunea Europeană a impus să se raporteze la Ńara de origine şi de
domiciliu. Urmare a acestei decizii s-a schimbat modul de raportare şi acum sunt incluşi
şi cei plecaŃi în străinătate, de aceea municipiul Orăştie apare cu un număr de 22.000
locuitori.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, e posibil ca acest număr să aibă efect asupra
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tarifului pe care va trebui să îl plătim.
D-l primar arată că, din contră cu cât sunt mai puŃini locuitori şi colectează mai
puŃin, preŃul va fi mai mare, iar cu privire la numărul locuitorilor datele sunt cele
raportate de cei la I.N.S.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, dacă numărul populaŃiei este mai mic, această
firmă ar trebui să fie mult mai rapidă în modul de colectare a deşeurilor şi mai organizaŃi.
D-l primar arată că, este bucuros, cel puŃin aşa a înŃeles că, atunci când ne-am
ocupat pe plan local de colectare lucrurile au mers bine, adică se respecta un orar şi că
Primăria a fost un bun manager în privinŃa gestionarii problemei deşeurilor.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, activitatea respectivă s-a desfăşurat după un
orar şi erau ridicate la timp, deci a fost mult mai bine.
D-l primar arată că, se bucură să audă o laudă la adresa administraŃiei locale din
partea unui liberal.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, atunci când se ocupa Primăria
Municipiului Orăştie de colectarea gunoiului, lucrurile s-au desfăşurat bine, în schimb
această firmă care se ocupă în prezent şi anume SC BRAI CĂTA SRL, este o debandadă
totală în activitatea de ridicare a deşeurilor.
D-l primar arată că, aproape săptămânal, d-l viceprimar face adrese către această
firmă, ataşează inclusiv poze, precum şi către AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitarş şi
Consiliul JudeŃean Hunedoara, arătând modul defectuos în care aceasta îşi face datoria.
În aceeaşi ordine de idei, mai arată că, prin aceste adrese se solicită inclusiv rezilierea
contractului cu SC Brai Căta SRL.
D-l viceprimar propune ca la următoarea şedinŃă ordinară să fie invitat un
reprezentant al operatorului SC BRAI CĂTA SRL pentru a răspunde întrebărilor
consilierilor în legătură cu modul în care îşi desfăşură activitatea de colectare a deşeurilor
de pe raza municipiului Orăştie.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, până la lămurirea aspectelor legate de
acest regulament se impune amânarea proiectului de hotărâre pentru următoarea şedinŃă
ordinară a Consiliului local.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, nu am avut nicio soluŃie legală pentru a nu intra
în această asociaŃie, am fost nevoiŃi să închidem groapa de gunoi a municipiului şi drept
urmare am fost nevoiŃi să aderăm la aceasta, neavând altă alternativă.
D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerilor si a
proiectului de hotărâre este de 9 voturi.
Propunerea d-lui viceprimar łambă Alin Adam se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Propunerea d-lui consilier Bulz Dionisie se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea exproprierii unor terenuri, proprietate privată a Municipiului
Orăştie, pentru realizarea lucrării de utilitate publică, de interes naŃional „Reabilitarea
linei c.f Braşov – Simeria, componentă a coridorului IV paneuropean pentru circulaŃia
trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secŃiunea Coşlariu - Simeria”.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
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D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală,
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă care este cuantumul despăgubirilor pe care îl
vom primi. I se răspunde de către d-l director Costoiu Călin care arată că, în conformitate
cu prevederile H.G nr.559/2014 sumele pe care le vom primi ca despăgubiri diferă la un
teren la altul, sumele sunt mici, în funcŃie de suprafaŃa de teren respectivă. În acest sens,
dă citire sumelor care se vor primi ca despăgubire, preŃul pe metru pătrat fiind mai mare
pentru terenurile intravilane comparativ cu cele extravilane.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, dacă tot suntem forŃaŃi să pierdem
aceste terenuri, să ni se ofere o sumă mai mare ca despăgubire.
D-l secretar arată că, de fapt, acele terenuri nu sunt întabulate pe Municipiul
Orăştie, astfel am fi primit mai demult aceste despăgubiri. În consecinŃă e necesar a se
adopta o hotărâre prin care să le trecem pe municipiul Orăştie ca să putem primi
respectivele despăgubiri.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că S.N.C.F.R a întabulat unde a vrut şi ce o vrut,
avem terenuri în municipiul Orăştie pe care le-au întabulat pe ei şi care nu mai sunt ale
noastre.
D-l consilier Bulz Dionisie întreabă dacă în aceste condiŃii putem să dăm o hotărâre
şi să întabulăm nişte terenuri care nu sunt alte noastre. I se răspunde de către d-l secretar,
care arată că, acele terenuri nu sunt întabulate pe nimeni,
în Hotărârea de Guvern au fost consemnate ca ale municipiului Orăştie, deşi încă nu erau
întabulate.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotărâre este de 13 voturi.
Acesta se supune la vot fiind consemnate 11 voturi „pentru”, iar
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consilieri s-au abŃinut de la vot.
D-l secretar arată că, proiectul de hotărâre este respins, din lipsa neîntrunirii
cvorumului legal de 2/3 din numărul consilierilor în funcŃie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, este o necunoscută totală, că nu este
terenul nostru, că ni l-au dat nouă.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, nu este nicio necunoscută, aceste terenuri au
fost identificate de către S.N.C.F.R în urma măsurătorilor efectuate şi au fost trecute în
anexa la H.G nr.559/2014.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că aşa a înŃeles şi s-a prezentat că
terenurile nu sunt ale noastre.
D-l director Costoiu Călin arată că, aceste terenuri sunt trecute în anexa la H.G
nr.559/2014 şi care nu sunt intabulate pe municipiul Orăştie, ulterior în baza hotărârii
consiliului local urmează să le întabulăm pe noi şi în consecinŃă vom fi despăgubiŃi.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, prin proiectul de hotărâre se propune
exproprierea unor terenuri, nu s-a cerut întabularea lor în cartea funciară.
D-l secretar arată că, întabularea se va face ulterior după aprobarea prezentului
proiect de hotărâre, aceasta este procedura legală care trebuie urmată.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, nu este lămurit în totalitate cu situaŃia
acestor terenuri.
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D-l secretar, arată că, S.N.C.F.R de-a lungul căii ferate a identificat nişte fâşii de
teren, unde nu au fost identificaŃi proprietarii. în urma măsurătorilor, ei le-au trecut în
documentaŃia lor ca fiind ale municipiului Orăştie şi în consecinŃă le-au prins în hotărârea
de guvern ca fiind ale noastre. Ca să putem să primim despăgubirile pentru aceste
terenuri trebuie să le întabulăm pe municipiul Orăştie.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, deci noi ne asumăm acum întabularea
terenuri, ca ulterior să primim despăgubiri, deci acum nu este vorba de ce despăgubiri
primim, ci doar că întabulăm aceste terenuri şi ni le asumăm noi ca şi unitate
administrativ-teritorială.
Preşedintele de şedinŃă îl întreabă pe d-l secretar, dacă în urma lămuririi situaŃiei se
poate relua procedura de vot pentru acest proiect de hotărâre.
D-l secretar arată că, se poate supune din nou la vot, fiindcă nu s-a trecut la
dezbaterea următorului proiect de hotărâre înscris în ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.115/2019 privind aprobarea exproprierii unor terenuri,
proprietate privată a Municipiului Orăştie, pentru realizarea lucrării de utilitate publică,
de interes naŃional „Reabilitarea linei c.f Braşov – Simeria, componentă a coridorului IV
paneuropean pentru circulaŃia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secŃiunea
Coşlariu - Simeria”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea Scrisorii de Aşteptări, a Planului de selecŃie, a Profilului Consiliului de
AdministraŃie, a Matricei profilului Consiliului de AdministraŃie şi a Profilului
Candidatului, în vederea selecŃiei membrilor Consiliului de AdministraŃie al SC
Activitatea Goscom SA.
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 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.116/2019 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări, a
Planului de selecŃie, a Profilului Consiliului de AdministraŃie, a Matricei profilului
Consiliului de AdministraŃie şi a Profilului Candidatului, în vederea selecŃiei membrilor
Consiliului de AdministraŃie al SC Activitatea Goscom SA.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind inventarierea unor terenuri intravilane în proprietatea privată a
Municipiului Orăştie.
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.
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.
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Se adoptă Hotărârea nr.117/2019 privind inventarierea unor terenuri intravilane în
proprietatea privată a Municipiului Orăştie.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
revocarea HCL nr.84/2019 referitoare la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru
pajiştile proprietarilor şi/sau deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie.
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 9 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.118/2019 privind revocarea HCL nr.84/2019 referitoare
la aprobarea Amenajamentului
pastoral pentru pajiştile
proprietarilor şi/sau
deŃinătorilor legali din Municipiul Orăştie.
La punctul 12 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de
investiŃii: “Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu, amenajări exterioare bl.40
str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii, amenajări exterioare bloc
ANL 81-82 – str. Pricazului, alee carosabilă în prelungirea str.Vânătorilor, str.LibertăŃii şi
strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor Vladimirescu”.
D-na arh.Mutu Mădălina prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul
Dezvoltare Locală şi Proiecte.
D-l consilier łambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism, proiectul de
hotărâre a fost avizat favorabil.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, a parcurs documentele care sunt anexe
la proiectul de hotărâre şi i s-a părut cel puŃin hilară situaŃia, între străzile Ghe.Doja şi
T.Vladmirescu pentru că în nota conceptuală este prevăzută modernizarea unei alei între
cele două străzi, acea alee va fi nouă între două străzi care arată foarte prost. În aceeaşi
ordine de idei, arată că, str.T.Vladimirescu are probleme cu diferenŃa de nivel la canale,
este o problemă serioasă, str.Ghe.Doja nu arată nici ea foarte bine şi daca tot suntem întrun stadiu incipient cu acest proiect şi întocmim o notă conceptuală, nu putem să
introducem şi cele două străzi.
D-l primar arată că, cele două străzi pot intra doar pe reparaŃii, pe acea legătură se
va interveni la infrastructura ei.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă se prevăd lucrări la cele doua
odată cu intervenŃia pe acea alee.
D-l primar arată că, pe cele două se poate interveni doar pe lucrări de reparaŃii, la fel
şi pe str.LibertăŃii, care este toata vălurită.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că lista cu străzile prevăzute a fi
reparate în acest an nu a fost supusă aprobării în consiliul local.
D-l primar arată că, sunt prevăzute sumele în buget, se vor efectua lucrări de
reparaŃii pe restul străzilor pe care nu s-a reuşit efectuarea unor asemenea lucrări.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, şi str.Ghe.Doja este într-o situaŃia
similară cu str.LibertăŃii, nu putem merge şi în acest caz să o includem pe investiŃii,
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practic se schimbă structura străzii, că daca mergem pe reparaŃii trebuie să păstrăm
aceeaşi structură, să mergem tot pe piatră cubică. Totodată, îl întreabă pe d-l primar ce
previziune are pentru cele doua străzi.
D-l primar arată că, pentru cele două străzi se poate obŃine aprobarea pentru o
lucrare pe geotextil cu asfalt.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă în ce perioadă este prevăzută o
asemenea lucrare pe aceste străzi.
D-l primar arată că, în momentul de faŃă avem un contract pe reparaŃii foarte mare
din care se aprobă contracte anuale sau multianuale depinde cum se pot executa pe
anumite perioade. Deci pe contractul de reparaŃii sunt trei societăŃi aşa ne-a impus
A.N.R.S.C-ul să dăm câştig de cauză celor trei societăŃi, aşa este procedura. Ulterior,
procedura prevede scoaterea din nou la licitaŃie a lucrării pentru desemnarea
constructorului şi iarăşi se vor face oferte pe contractele subsecvente. Până în prezent
avem două astfel de contracte, care sunt aproape gata, vom face contractele 3 şi 4, dar
mai întâi trebuie finalizate contractele 1 şi 2.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, probabil aceste lucrări vor fi prinse pe
bugetul anului viitor. I se răspunde de d-l primar care sunt prevăzute pe bugetul din acest
an, este în procedura de atribuire pe contractele 3 şi 4.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, deci atunci când se va interveni pe acea
alee, se vor putea efectua lucrări şi pe str.Ghe.Doja.
D-l primar arată că, pe str.Ghe.Doja se va plăti parŃial de către municipalitate,
parŃial de către ENEL, fiindcă aceştia din urmă trebuie să efectueze lucrări de reparaŃii în
urma avariei produse anul trecut, calculate conform zonei afectate. In aceeaşi ordine de
idei arată că pe această stradă s-a introdus cablu de curent şi trebuie efectuate lucrări de
reparaŃii pe care ENEL nu şi le face.
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.119/2019 privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiŃii: “Modernizare str.Luncii, str.General Zănescu,
amenajări exterioare bl.40 str.Gării, alee carosabilă de legătură între str.Gării şi str.Unirii,
amenajări exterioare bloc ANL 81-82 – str. Pricazului, alee carosabilă în prelungirea
str.Vânătorilor, str.LibertăŃii şi strada de legătură între str.Gheorghe Doja şi str.Tudor
Vladimirescu”.
La ultimul punct al ordinii de zi „Întrebări-interpelări”, d-l consilier Bulz Dionisie
doreşte să propună o temă de cugetare şi care ulterior să se materializeze printr-un
comunicat către SC Activitatea Goscom SA Orăştie. Dânsul arată că, în ultimul an a avut
un experiment legat de modul în care i-a fost citit contorul de apă, a plătit în jur de 60 -70
lei/lunar şi în momentul în care angajatul societăŃii nu au găsit pe nimeni acasă şi nu au
reuşit să îl citească, s-a trezit ulterior cu o factură de 500 lei. În acest sens, propune să se
demareze un program sau proiect prin care să se aibă acces la contoare direct din stradă,
aşa cum au cei de la ENEL şi E-ON.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în urmă cu vreo 3 luni am aprobat
în consiliu că suntem de acord să se facă o adresa către PoliŃia Română în urma căreia să
se modifice indicatorul limită de viteză de 50 km/oră între magazinul Kaufland şi ieşirea
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din municipiu şi la cealaltă ieşire către Sebeş. În aceeaşi ordine de idei, arată că, după 3
luni, după ce am aprobat şi am rediscutat-o suntem în aceeaşi situaŃie în care nimeni nu a
făcut nimic şi nu înŃelege de ce şi PoliŃia stă în continuare în acea zona şi dă amenzi.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, i s-a comunicat d-lui ing.Cândea Horia şi s-a
făcut adresa către PoliŃia Română, dar încă nu am primit niciun răspuns.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, am hotărât în legătură cu această
problemă şi consideră că este o sfidare la adresa Consiliului local.
D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că, în urmă cu câteva zile a fost un echipaj
de la circulaŃie care a stat în zonă şi au aplicat amenzi pentru depăşirea limitei de viteză.
D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, este convins că s-a redactat şi
transmis respectiva adresa către PoliŃia Română, dar să vedem cum putem urgenta
această problemă.
D-l consilier Stoica Constantin arată că, a solicitat printr-o adresă transmisă prin fax
în urmă cu vreo 9 zile, lista cu persoanele care au fost în delegaŃie în Olanda.
D-l secretar Teodor Iordan arată că, răspunsul a fost redactat şi transmis prin poştă
cu confirmare de primire şi urmează să îl primească în perioada imediat următoare.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, în urmă cu câteva şedinŃe a solicitat o situaŃie
cu magazinele din Centru vechi, care au concesionate locuri de parcare în faŃa acestora,
unde este interzisă parcarea, pentru ca să îşi poată aproviziona firmele. În aceeaşi ordine
de idei, la momentul respectiv a dat exemplu două locuri de parcare din Centru vechi
blocate în faŃa unei farmacii şi a unui magazin.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, în zona respectivă locurile de parcare sunt publice
şi nu există restricŃii în acest sens şi nu are nimeni închiriate locuri în acest sens.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Secretar,
jr.Teodor Iordan

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
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