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             ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 05.09.2019 cu ocazia şedinŃei extraordinare convocată de îndată a 
Consiliului local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 12 din cei 19 consilieri. Lipsesc consilierii locali Ardelean 
Dana Alina, Chira Adriana, Molocea Mihai Iulian, Popa Dorin Ioan, Sechi Dan Mihail şi 
Stoica Constantin Nicolae. 
 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. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al 
d-lui STĂNCULESC VALENTIN SILVIU şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăştie pe anul 2019. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.95/2019 referitoare la aprobarea 
Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului 
public în municipiul Orăştie”. 
 Proiectul ordinii de zi 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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al   d-lui 
STĂNCULESC VALENTIN SILVIU şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 
 D-l secretar Teodor Iordan 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 arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este de 
7 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.157/2019 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier al d-lui STĂNCULESC VALENTIN SILVIU şi declararea ca vacant 
a locului de consilier local. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2019. 
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 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 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.158/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea H.C.L nr.95/2019 referitoare la aprobarea Proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în 
municipiul Orăştie”. 
 D-l ing.Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este de 
7 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.159/2019 privind modificarea H.C.L nr.95/2019 referitoare 
la aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea şi eficientizarea 
iluminatului public în municipiul Orăştie”. 
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                          Secretar, 
  prof.łambă Alin Adam                                jr.Teodor Iordan 


